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Sammanfattning 
SL/Trafikförvaltningen arbetar med att förbättra kapaciteten och säkerheten 
runt Roslagsbanan, i syfte att stärka kollektivtrafiken till de nordöstra delarna 
av länet. I Frescati, vid Bergianska trädgården, i Stockholms stad finns en 
olyckdrabbad plankorsning mellan Ålkistevägen och Roslagsbanan som 
SL/Trafikförvaltningen vill ersätta med en planskild korsning. Området är del 
av Kungliga Nationalstadsparken. 
 
Den lösning på planskild korsning som föreslås innebär att vägen förläggs i en 
tunnel under Roslagsbanan, lite längre söder ut än där dagens plankorsning 
ligger. Lägsta schaktbottennivån kommer att ligga kring nivå cirka -0,3 vilket är 
under grundvattennivån som ligger mellan +1 och +2,8. Inom 
påverkansområdet för byggtiden finns fem identifierade skyddsobjekt: Svarta 
villorna som används av Naturhistoriska riksmuseet, Plantagen med tillhörande 
byggnader till handelsträdgården, Grindstugan, Roslagsbanan och 
Roslagsvägen (E18/E20). Utanför påverkansområdet finns fler skyddsvärda 
byggnader såsom Edvard Andersons växthus, Gamla orangeriet och 
Institutionsbyggnaden. Det finns även skyddsvärda träd i utredningsområdet. 
 
Vattenverksamhet är tillståndspliktig enligt miljöbalken, varför 
SL/Trafikförvaltningen kommer att söka tillstånd hos Mark- och 
miljödomstolen.  
 
Arbetet med detta projekt har pågått under flera år och återkommande dialog 
har hållits med ett flertal intressenter. Vattenverksamheten är relativt liten men 
då tillståndsprocessen för vattenverksamhet är den enda process innefattande 
ett formellt samrådsförfarande, valdes att gå direkt på ett avgränsningssamråd, 
och därefter samråda brett i en formell samrådsprocess. Detta ställningstagande 
från SL/Trafikförvaltningens sida utökar samrådskretsen och ger en god 
möjlighet för många aktörer, myndigheter och allmänheten att framföra sina 
synpunkter. SL/Trafikförvaltningen vill med detta betona att det inte är pga. 
vattenverksamhetens omfattning och miljöpåverkan som 
SL/Trafikförvaltningen väljer att följa en process i enlighet med betydande 
miljöpåverkan, vilket innebär: 
 

- att samråd sker med en utökad samrådskrets 
- att en fullständig/”stor” MKB upprättas  
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Detta samrådsunderlag är del i ovan nämnda tillståndsprocess. Samråd 
kommer att hållas med Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, 
fastighetsägare (Statens fastighetsverk (SFV) och Kungliga 
Vetenskapsakademien (KVA)), Riksantikvarieämbetet, Stockholms universitet, 
Bergianska trädgården, Kungliga Djurgårdens förvaltning (KFD), sakägare, 
närboende, intresseföreningar, ledningsägare, övriga myndigheter, allmänheten 
samt andra aktörer och organisationer som kan antas bli berörda. 
SL/Trafikförvaltningen avser att samråda med Svenska Kraftnät på grund av 
deras projekt City Link. 
 
De miljö- och hälsofrågor som bedömts relevanta att belysa i samrådet är 
framför allt: 

• Påverkan på sättningskänsliga objekt 
• Påverkan på naturmiljö och rekreation under byggskedet 
• Påverkan på kulturmiljö under byggskedet 
• Hantering av länshållningsvatten 
• Miljörisker under byggskedet 
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1 Administrativa uppgifter 

 
 

2 Bakgrund 

Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik från Stockholms östra 
vid Valhallavägen till Stockholms nordöstra förorter. Järnvägens äldsta gren 
stod klar 1885 vilket gör Roslagsbanan historiskt intressant. Idag har 
Roslagsbanan 38 stationer/hållplatser fördelade på tre grenar om tillsammans 
65 kilometer. Det finns tre linjer som kopplar samman Kårsta, Österskär och 
Näsby park med Stockholms innerstad. Roslagsbanan är ett riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap. miljöbalken. Planerade åtgärder är därmed en 
del av en förstärkning och förbättring av ett riksintresse.  
 

Sökanden: AB Storstockholms Lokaltrafik 

Sökandes adress: Lindhagensgatan 100 
105 73 Stockholm 

Organisationsnummer: 556013-0683 

Län: Stockholms län 

Kommun: Stockholms stad 

Fastighetsbeteckning: Norra Djurgården 1:8 
Norra Djurgården 1:15 
Norra Djurgården 1:21 
Norra Djurgården 1:53 
Norra Djurgården 2:1 

Projektansvarig och 
kontaktperson: 

Per-Olof Lövmar 
Delprojektledare Bana 
Program Roslagsbanans utbyggnad 
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Eftersom nordostkommunerna växer kraftigt och antalet resenärer ökar, 
behöver Roslagsbanans kapacitet förbättras. Det sker bland annat genom att 
SL/Trafikförvaltningen anlägger dubbelspår och planskilda korsningar på delar 
av banan, ett arbete som beräknas pågå fram till år 2023. Andra åtgärder är att 
förbättra stationer, bygga ny depå, upprusta befintliga tåg och köpa in nya tåg.  
 
För att tillgodose utvecklingen har Program Roslagsbanans utbyggnad listat 7 
programmål: 
 

1) Öka kapaciteten för att svara upp mot 2030 års förväntade resebehov, 
som är en ökning med 100 000 invånare samt 50 000 arbetstillfällen.  

2) Senast år 2023 möjliggöra spårtrafik med jämn turtäthet i båda 
riktningarna enligt det antagna trafikupplägget.  

3) Bidra till ökad robusthet i trafiken uppmätt år 2023 jämfört med år 
2010. 

4) Från 2019, efter utförda arbeten och uppgradering av fordon, uppfylla 
gällande krav för bullernivåer för nybyggnation av järnväg avseende 
permanentbostäder. 

5) Tillgänglighetsanpassa stationer och samtliga befintliga vagnar av 
modellen X10p enligt gällande tillgänglighetskrav till år 2019. 

6) Öka trafiksäkerheten till år 2023 jämfört med år 2013, genom att utföra 
åtgärder enligt plankorsningsutredningen från 2013, med målet att antal 
rapporterade plankorsningsolyckor ska vara 0 st per år. 

7) Bidra till att öka andelen resande med Roslagsbanan i Nordostsektorn 
från 2010 till år 2030.  

 
I Frescati planerar SL/Trafikförvaltningen att ersätta en plankorsning mellan 
Roslagsbanan och Ålkistevägen med en planskild korsning, se Figur 1. Den 
planskilda korsningen kommer att placeras längre söder ut än dagens 
plankorsning. Bortledande av grundvatten är tillståndspliktigt enligt 11 kapitlet 
miljöbalken och det planerade arbetet innebär schakt under grundvattenytan. 
Tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden är också tillståndspliktigt 
och kan bli aktuellt som skyddsinfiltration under byggtiden. Ansökan om 
tillstånd för vattenverksamhet kommer därför att lämnas in till Mark- och 
miljödomstolen. 
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Figur 1. Orienteringskarta med planerad utformning av korsning, streckad linje visar 
utredningsområdet. 
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3 Samråd enligt miljöbalken 

Enligt miljöbalken ska den som avser att bedriva en tillståndspliktig verksamhet 
samråda med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, ledningsägare och de 
enskilda som kan antas bli särskilt berörda. SL/Trafikförvaltningen har beslutat 
att följa tillståndsprocessen i enlighet med en verksamhet som antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  
 
Vattenverksamheten är relativt liten men då tillståndsprocessen för 
vattenverksamhet är den enda processen innefattande ett formellt 
samrådsförfarande valdes att gå direkt på ett avgränsningssamråd och därefter 
samråda brett i en formell samrådsprocess. Detta ställningstagande från 
SL/Trafikförvaltningens sida utökar samrådskretsen och ger en god möjlighet 
för många aktörer, myndigheter och allmänheten att framföra sina synpunkter. 
SL/Trafikförvaltningen vill med detta betona att det inte är pga. 
vattenverksamhetens omfattning och miljöpåverkan som 
SL/Trafikförvaltningen väljer att följa en process i enlighet med betydande 
miljöpåverkan, vilket innebär: 
 

- att samråd sker med en utökad samrådskrets 
- att en fullständig/”stor” miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas  

 
MKB:n kommer att ingå i tillståndsansökan. Tillståndsansökan kommer att 
skickas in till Mark- och miljödomstolen. Därefter följer kungörelse av målet, 
eventuell huvudförhandling och dom.  
 
För denna tillståndsansökan kommer Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Stockholms stad, fastighetsägare (KVA och SFV), Riksantikvarieämbetet, 
Stockholms universitet, Bergianska trädgården, Kungliga Djurgårdens 
Förvaltningen, sakägare, närboende, intresseföreningar, ledningsägare, övriga 
statliga myndigheter, den allmänhet och andra aktörer och organisationer som 
kan antas bli berörda bjudas in till samråd. SL/Trafikförvaltningen avser att 
samråda med Svenska Kraftnät på grund av deras projekt City Link. 

3.1 Sakägare 

Bedömda sakägare i detta ärende är Statens fastighetsverk (SFV) med berörd 
fastighet Norra Djurgården 1:15, Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) med 
berörda fastigheter Norra Djurgården 1:21 och Norra Djurgården 1:53, SL med 
berörd fastighet Norra Djurgården 2:1 och Stockholms Stad med berörd 
fastighet Djurgården 1:8, se Figur 2. Även Trafikverket bedöms vara sakägare då 
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del av Roslagsvägen (E18/E20) ligger inom påverkansområdet, se Figur 6. 
Övriga berörda i närområdet är Bergianska trädgården, Stockholms universitet 
(genom att vara den ena huvudmannen för Bergianska stiftelsen) och 
handelsträdgården Plantagen.  
 
 

 
Figur 2. Fastighetsägare inom utredningsområdet. Röd cirkel markerar läge för planerad 
planskild korsning. 

3.2 Rådighet 

En avsiktsförklaring för projektet är framtagen. SL/Trafikförvaltningen kommer 
att teckna avtal med berörda fastighetsägare samt Stockholms Stad i egenskap 
av väghållare, och därmed få rådighet för genomförande av verksamheten. 
Genomförandeavtal mellan SL/Trafikförvaltningen och Stockholms stad, 
Statens fastighetsverk och Kungliga Vetenskapsakademien ska tecknas. 
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4 Beskrivning av den sökta verksamheten 

Den planskilda korsningen är planerad att anläggas som en kombinerad tunnel 
för väg-, gång- och cykeltrafik i ett gemensamt schakt, se Figur 3. Vägen 
kommer att gå från Ekhagsmotet, söder ut över gräs/ängsmark, genom en 
tunnel under Roslagsbanan innan den ansluter till Gustafsborgsvägen och 
parkeringsytan väster om Roslagsbanan, se Figur  och 5. 
 
En planskild lösning vid Frescati har studerats under många år. Över 20 
alternativ har studerats. Inom ramen för den senaste utredningen utreddes fyra 
alternativ (Atkins, 2015 Utredning – Planskild korsning vid Frescati). Inget av 
dessa fyra alternativ valdes utan ett modifierat alternativ söder om befintlig 
plankorsning valdes för vidare utredning. Detta var det alternativ som parterna 
kunde acceptera och enas kring för att skapa ökad framkomlighet och ökad 
trafiksäkerhet på platsen. Den största förändringen i detta alternativ är att det 
är en lägre fri höjd, 3,5 m, jämfört med tidigare studerade alternativ, se (Figur 3, 
4 och 5). En begränsning i fri höjd medför mindre påverkan och intrång. Valt 
alternativ består främst av följande åtgärder: 
  

1. stängning av befintlig plankorsning  
2. nybyggnation av lösning för biltrafik och medlöpande gång- och 

cykelväg från Ekhagsmotet under Roslagsbanan till befintlig 
parkering och Gustafsborgsvägen och Ålkistevägen 

3. nybyggnation av järnvägsbro för Roslagsbanan  
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Figur 3. Profil av planerad väg- och GC-port under Roslagsbanan. 

 
 

 
Figur 4. Principillustration, från Ekhagsmotet 
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Figur 5. Principillustration, från sydväst 

Den föreslagna lösningen innebär att lägsta schaktbottennivå är ca -0,3. Lägsta 
schaktbotten kommer vara i lanseringsgropen för bro. Det innebär schaktning 
under grundvattennivån, som här ligger mellan cirka +1 och +2,8, och att 
grundvattenbortledning behövs. Schaktet kommer att spontas under 
byggnationen för att minska grundvattennivåpåverkan. Under driftskedet 
kommer grundvattenpåverkan att begränsas genom att anläggningen kommer 
att byggas med ett tätt betongtråg. Påverkansområdet under byggtid har 
bedömts sträcka sig cirka 130 m ut från schakt, se Figur 6. Planerad byggtid är 
cirka 1 år. Bortledande av grundvatten kommer endast att bedrivas under del av 
byggtiden. Infiltration kan bli aktuell som skyddsåtgärd. 
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Figur 6. Planerad dragning för planskild korsning samt det preliminärt bedömda 
påverkansområdet under byggtid. 
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5 Områdesbeskrivning och förutsättningar 

5.1 Områdesbeskrivning 

Den befintliga plankorsningen mellan Roslagsbanan och Ålkistevägen är 
belägen ca 50 m väster om Roslagsvägens avfart vid Naturhistoriska riksmuseet, 
trafikplats Ekhagen, Figur 1. På ett höjdparti öster om Roslagsvägen (E18/E20) 
ligger bostadsområdet Ekhagen och Torphagen. Söder om Ekhagen löper en 
dalgång längs med Bergiusvägen. Området väster om Roslagsbanan utgörs till 
största delen av Bergianska trädgården. I norr, ca 20 meter från korsningen, 
finns Plantagen, en återförsäljare av växter och trädgårdsutrustning. I 
Bergianska trädgården finns även några namngivna byggnader; Grindstugan 
med försäljningsverksamhet av inredningsdetaljer, Gamla Orangeriet med 
restaurangverksamhet, Institutionsbyggnaden i Bergianska trädgården och 
Edvard Anderssons växthus.  
 
Plankorsningen och kommande planskilda trafiklösning ligger i Kungliga 
nationalstadsparken. Området har höga natur- och kulturvärden. Fysiska 
åtgärder ska utföras utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att 
det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. 
Länsstyrelsen Stockholm har i ett yttrande, 2017-06-16, bedömt att stadgandet i 
4 kap 7 § miljöbalken inte hindrar denna förnyelse av infrastrukturen i enlighet 
med vad som anges i prop. 1994/95:3 s 49 och att 4 kap 7 § miljöbalken därför 
inte blir aktuell att tillämpa. Någon bedömning av intrång i parklandskap eller 
naturmiljö eller skada på de historiska kultur- och naturvärdena blir därför inte 
aktuell. Åtgärderna kan däremot behöva prövas enligt bestämmelserna om 
biotopskydd i 7 kap miljöbalken, kulturmiljölagen (1988:950) samt 
artskyddsförordningen (2007:845).  

5.2 Lokalisering 

Frescati ligger i norra delen av Stockholms stad, nära gränsen till Solna stad. 
Nuvarande plankorsningen ligger i höjd med Trafikplats Ekhagen. 
Plankorsningen behöver passeras för att nå området med bil. För fotgängare och 
för cyklister går det även att nå området söderifrån vid station Universitetet och 
norrifrån vid Ålkistan. Cyklister är dock inte tillåtna i Bergianska trädgården. 
Planerad planskild korsning kommer att ligga något söder om nuvarande 
korsning (Figur 6). Eftersom det finns en lindallé längs järnvägen kommer 
planskildheten att påverka biotopskyddade träd. Föreslagen lösning medför att 
ett alléträd behöver fällas och biotopskyddsdispens kommer att sökas hos 
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Länsstyrelsen avseende detta. Även en del av gräs/ängsmarken öster om 
Roslagsbanan tas i denna utformning i anspråk för ny vägdragning. 

5.3 Markförhållanden 

Berggrunden i området karakteriseras av finkornig till medelkornig rödgrå 
granit med gångar och inneslutningar av pegmatit och amfibolit. På flera ställen 
går berget i dagen och överlagras i övriga delar av friktionsjordar och lera av 
varierande mäktighet, se Figur 7.  
 
I dalgången söder om Ekhagen samt i sänkorna vid Bergianska trädgården 
och öster om Naturhistoriska riksmuseet består jordtäcket överst av 
fyllnadsmassor om cirka 1 m över lera med mäktigheter kring 5 meter. 
Under leran finns cirka 4 m friktionsjord på berg. Längre söderut mot Lilla 
Frescati (Villa Frescati) minskar lermäktigheten till ca 3–3,5 meter. Vid 
sänkan i Bergianska trädgården återfinns lermäktigheter upp mot ca 20 m. 
Här finns även ett större område med organisk jord som sammanfaller med 
befintlig våtmark. Våtmarken anlades för ca 10 år sedan och innebar att den 
våtmark som fanns i området innan Ålkistan sprängdes ut delvis 
återskapades. Lerans sättningskänslighet i området kommer att utredas.  
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Figur 7. Översikt av geologi, grundvattnets strömningsriktning samt grundvattenrör i övre och 
undre grundvattenmagasin. 
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5.4 Grund- och ytvattenförhållanden 

Grundvatten förekommer både i övre och undre grundvattenmagasin. Den 
huvudsakliga grundvattenströmningen i området sker från höjdpartierna öster 
om Roslagsbanan västerut mot Brunnsviken, se Figur 7. En mindre tydlig 
gravitationsvattendelare löper under Plantagen i riktning V-NV, och delar upp 
området i två grundvattenmagasin. Vattenmagasinen står i hydraulisk kontakt 
med varandra och vattendelarens position varierar över året på grund av 
nivåfluktuationer i magasinen. 
 
Ytvatten inom utredningsområdet är delsen återskapad våtmark och dels 
Viktoriadammen inom Bergianska trädgården.  Brunnsviken är belägen väster 
om utredningsområdet och Lilla Värtan nordost om utredningsområdet.  

5.5 Föroreningar i mark och grundvatten 

Inom utredningsområdet har en kemtvätt och en fastighet, med historisk 
verksamhet i form av bensinstation, återfunnits. Järnvägstrafik har bedrivits på 
platsen i över 100 år och det kan därför finnas risk för järnvägsrelaterade 
föroreningar i spårområdet. När det påträffas förhöjda halter i massor på 
Roslagsbanan är PAH eller metaller som arsenik vanligt förekommande. 
Miljötekniska markundersökningar har genomförts på Roslagsbanan och dessa 
kommer att kompletteras i detta projekt. Bekämpningsmedel har använts på 
järnvägen och om det förekommer rester på denna plats ska undersökas. 
Analyser avseende rester från bekämpningsmedel som är utförda på andra 
platser längs med Roslagsbanan visar överlag på ingen förekomst eller låg halt. 
Idag används Round-up (aktiv substans glyfosat) för växtbekämpning på 
Roslagsbanan. Fyllnadsmassor som användes när parkeringen byggdes kan ha 
varit förorenade vilket behöver utredas.  
 
Utifrån de vattenprover som har tagits i samband med provpumpning (utförd 
2015) bedöms grundvattenmagasinen inte vara förorenade. Dock har förhöjda 
värden av några metaller och på längre kedjor av alifater uppmätts. Dessa 
bedöms ha sin källa vid installationen av grundvattenrören. I ett prov 
uppmättes svagt förhöjda halter av några tungmetaller. Kompletterande 
vattenprover kommer att tas i nyinstallerade miljörör.  
 
En miljöteknisk markundersökning kommer att utföras. 
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5.6 Naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv 

Generellt anses följande träd vara skyddsvärda utifrån tilläggsbestämmelser för 
Kungliga Nationalstadsparken: 
 

• Ek, alm, bok, avenbok, fågelbär, vildapel, rönn, oxel och hägg med en 
omkrets över 60 cm  

• Ask, lind, sälg, gran, pil, al med en omkrets över 95 cm  
• Alla övriga träd med en omkrets över 125 cm 
• Hasselknippen med en rotomkrets över 200 cm  

Bergianska trädgården och fastighetsägarna (SFV och KVA) har på platsbesök 
våren 2020 meddelat att de fyra träd (snabbväxande popplar) som står längs 
med parkeringen och Gustafsborgsvägen ska avverkas då de ej passar där de 
växer idag. 
 
SL/Trafikförvaltningen har låtit utföra en trädinventering längs Roslagsbanans 
sträckning genom området. Se Figur 11.  
 
Lindallén längs västra sidan av Roslagsbanan anses ha särskilt höga 
naturvärden på grund av att dessa är en möjlig övervintringsplats för 
vattensalamandrarna i Bergianska trädgården. Lindallén är biotopsskyddad och 
biotopsskyddsdispens krävs därför för den planerade verksamheten. 
SL/Trafikförvaltningen har 2020 anlitat en trädsakkunnig för rådgivning och 
rotkartering. Detta i syfte att påverka lindallén i så liten utsträcknings som 
möjligt.  
 
Våtmarken, sydväst om föreslagen planskildhet, har ett högt naturvärde på 
grund av sin flora och fauna. Vegetationen i våtmarken är känslig för 
förändringar av grundvattennivåerna, men är skyddad av ett pumpsystem, 
installerat för att kunna reglera vattennivån. Det finns fler skyddade arter i 
utbredningsområdet. Påverkan på dessa kommer att utredas ytterligare i MKB. 
 
Även en rekreationsanalys har utförts i området. Kungliga nationalstadsparken 
är Sveriges mest välbesökta rekreationsområde och det beskrivs utförligare i 
5.8.4 Riksintresse Kungliga Nationalstadsparken.  
 
Området innehar höga kulturvärden som uppmärksammas i den lagstiftning 
som reglerar kulturmiljö. Planerad planskild korsning ligger delvis inom det 
statliga byggnadsminnet för Bergianska trädgården. Bergianska trädgården med 
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dess omgivning är och har varit en central del i en mer än hundraårig historia av 
forskning och undervisning. 
 
Inom utredningsområdet finns bebyggelse av högt kulturhistoriskt värde vilket 
beskrivs utförligare i 5.8.1 och 5.8.2. 

5.7 Planbestämmelse 

I översiktsplanen för Nationalstadsparken Stockholmsdelen, som antogs 2009, 
förtydligas hur området ska bevaras och utvecklas. I vägledning för 
markanvändning och utveckling anges bland annat att det är viktigt att inom 
Bergianska trädgården kunna utveckla verksamheten, samtidigt som det 
historiska landskapets natur- och kulturvärden bevaras. Det uttrycks även att 
bättre passager för gång- och cykel bör skapas mellan områdena Norra 
Djurgården och Brunnsviken inom Nationalstadsparken. Även i Länsstyrelsens 
vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken, antagen 2012, framhålls 
behovet av en förbättrad förbindelse för gång- och cykel under/över 
Roslagsvägen (E18/E20)/Roslagsbanan vid Plantagen. 
 
I nuvarande översiktsplan för Stockholms stad, som antogs 2018, nämns en 
planerad utbyggnad av Roslagsbanan från Universitet till T-centralen via 
Odenplan. Området där den planskilda lösningen planeras att anläggas är inte 
detaljplaneplanerat. Detaljplan finns norr om planerad planskildhet vid 
Plantagens handelsträdgård.  
 
Utredningsområdet omfattas av områdesbestämmelser enligt Plan- och 
bygglagen. Bestämmelserna, som upprättades 1989, omfattar utökad 
bygglovsplikt, skyldighet att söka rivningslov samt varsamhetsbestämmelser för 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 
 
Enligt besked från Stockholms stad krävs ingen detaljplan eller 
detaljplaneändring för verksamheten. 

5.8 Riksintressen, lagenligt skyddade områden, m.m. 

5.8.1 Riksintresse för kulturmiljö 

Utredningsområdet är ett kulturhistoriskt intressant område och är en del av 
riksintresset för kulturmiljövård, se Figur 8. Riksintresset inom 
utredningsområdet utmärker sig genom dess mångfald av offentliga 
institutioner kopplade till sjukvård, undervisning, vetenskap och forskning. Där 
Bergianska trädgården har en central roll.   
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5.8.2 Kulturhistoriskt skyddade byggnader 

Inom utredningsområdet finns flera byggnader med kulturhistoriskt värde som 
är skyddade som statligt byggnadsminne. I Bergianska trädgården och 
Naturhistoriska riksmuseet är ett flertal byggnader skyddade såsom 
Victoriahuset, Finnstugan, Vattentorn, Svarta villorna med flera, se Figur 8. 
Även det sammanhängande markområdet som utgör området för Botaniska 
trädgården och Naturhistoriska riksmuseet är skyddade som statligt 
byggnadsminne.  
 
Fyra byggnader i närområdet till Bergianska trädgården är kulturhistoriskt 
intressanta byggnader och omfattas av utökad anmälningsplikt till 
länsstyrelsen. Dessa är Grindstugan, Gamla orangeriet samt två byggnader 
tillhörandes handelsträdgården Plantagen. Dessa är blåklassade vilket innebär 
att bebyggelsens kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för 
byggnadsminnen, och har därmed högsta klassen. 
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Figur 8. Riksintressen och på andra sätt skyddade kulturmiljöer. 

 



 

 

 

  

23(37) 

 

   

  Trafikförvaltningen 
Investeringsprojekt 
Portfölj Lokalbanor 
Program Roslagsbanans utbyggnad 
 

RAPPORT 
2020-09-28 
Version  

Ärende/Dok. id. 

TN 2020-1256  
 

 

  Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

 

      

5.8.3 Riksintresse för friluftsliv 

Området utgör ett riksintresse för friluftsliv. De områden som pekas ut som 
riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse. 

5.8.4 Riksintresse Roslagsbanan  

Roslagsbanan är utpekat riksintresse av särskild regional betydelse, se Figur 9. 
Planerat projekt med Roslagsbanans utveckling bidrar till att stärka 
riksintressets möjligheter att tillhandahålla regional persontrafik. Utpekande av 
ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt 3 kap 8 § miljöbalken att 
riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningen. Trafikverket har tagit fram en 
riksintresseprecisering för Roslagsbanan, se länk: 
 
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/11640/RelatedFiles/2015_42_Roslagsbanan_precisering_av_riksintresse.p
df 

5.8.5 Riksintresse Roslagsvägen (E18/E20) 

Roslagsvägen som passerar Frescati binder samman väg E18 och E20. 
Roslagsvägen ingår i det nationella stamvägsnätet. Väg E18 och E20 ingår i den 
svenska delen av EU:s Trans European Transport Network, TEN-T, som består 
av utpekade vägar av särskild internationell betydelse. De svenska vägarna i 
TEN-T är även riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. MB Miljöbalken. 
Riksintresseanspråket inbegriper hänsyn till bland annat buller, vibrationer och 
säkerhet runt vägen. Till Roslagsvägen (E18/E20) hör påfarts- och 
avfartsramperna i Ekhagsmotet men inte cirkulationsplatsen (Figur 9). 

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11640/RelatedFiles/2015_42_Roslagsbanan_precisering_av_riksintresse.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11640/RelatedFiles/2015_42_Roslagsbanan_precisering_av_riksintresse.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11640/RelatedFiles/2015_42_Roslagsbanan_precisering_av_riksintresse.pdf
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Figur 9. Roslagsbanan och Roslagsvägens (E18/E20) dragning genom utredningsområdet. 
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5.8.6 Kungliga nationalstadsparken 

Kungliga nationalstadsparken är ett av Sveriges mest välbesökta 
rekreationsområden. Området har höga och unika naturmiljö- och 
kulturmiljövärden. Se Figur 10. 

 
Figur 10. Riksintresse Kungliga Nationalstadsparken och på andra sätt skyddade naturmiljöer. 
Skyddsvärda trädmiljöer har inventerats av Länsstyrelsen inom ramen för 
åtgärdsprogrammen för hotade arter. Observera att det finns fler träd som inte presenteras i 
bilden, som träd i Bergianskas samlingar och träd lindallén. 
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I strandområdet längs Brunnsviken finns promenadstigar samt utsiktsplatser, 
men även skogspartier som kan ge en känsla av vild natur. 
 
Utredningsområdet består främst av öppna dalstråk med inslag av skogsklädda 
höjder och insprängd verksamhets- och institutionsbebyggelse samt i utkanten 
öppen strandmiljö med inslag av grova träd. Skogspartierna består främst av 
lövträd och ädellövträd med visst inslag av barrträd. De högsta naturvärdena är 
knutna till gamla ekar och lindar, men även strandzonen, de öppna 
ängsmarkerna och våtmarker hyser en intressant flora och fauna. De öppna 
fälten mellan Bergianska trädgården och Naturhistoriska riksmuseet används 
för kompletterande odlingar och hantering av trädgårdsavfall. Till följd av 
nyttjandet som arbetsyta hyser området ett flertal sällsynta växter. Väster om 
järnvägen används egen kompostjord i trädgården och med denna sprids 
rödlistade ogräs med ursprung i trädgårdens odlingar t.ex. hjärtstilla, kattmynta 
och kransborre. 
 
Utredningsområdet innehåller värdefulla naturmiljöer och utgör en viktig länk 
mellan Haga-Brunnsvikenområdets och Norra Djurgårdsstadens biotoper. 
Åtgärder för att skydda och utveckla Bergianska trädgården knyts främst till 
dess värde som spridningsväg. Översiktsplanen för Nationalstadsparken 
uttrycker att de ekologiska spridningszonerna ska bevaras och förstärkas men 
att mindre förändringar i markanvändningen kan göras så länge som strukturen 
i landskapet bibehålls och uppsplittringen inte ökar. Frescati definieras som en 
värdekärna i spridningsvägen verksamhet. Om fornlämning likväl påträffas 
under arbetets gång ska arbetet omedelbart avbrytas och förhållandet anmälas 
till Länsstyrelsen. 

5.8.7 Miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer 

Av de 16 nationella miljömålen bedöms fyra, Levande sjöar och vattendrag, 
Grundvatten av god kvalitét, Myllrande våtmark, och Ett rikt växt- och 
djurliv, vara relevant för aktuell vattenverksamhet. Av de miljömål Stockholms 
stad har satt upp för 2020-2023 är Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl 
fungerande och sammanhängande ekosystem relevant. 
 
Vattenmyndigheten har tagit fram miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten. 
MKN är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst. De 
ytvatten med MKN som ligger i anslutning till utredningsområdet är 
Brunnsviken och Lilla Värtan, Figur 1. Brunnsviken har en otillfredsställande 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Förhöjda halter av antracen, 
bromerade difenyleter, bly, kadmium, kvicksilver, zink, koppar, 
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perfluoroktansulfonsyra och tributyltenn har uppmätts i vattnet eller i 
sedimentet vilket ger Brunnsviken ett problem med miljögifter. Lilla Värtan har 
en otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej en god kemisk status. 
Förhöjda halter av antracen, bromerade difenyleter, bly, kvicksilver, dioxiner, 
perfluoroktansulfonsyra och tributyltenn har uppmätts i vattnet eller 
sedimentet vilket ger Lilla Värtan ett problem med miljögifter. Även 
morfologiska förändringar till följ av hamnverksamheten finns i Lilla Värtan.  
 
Dessa MKN får inte förändras eller försämras under anläggandet av den 
planskilda korsningen. 

5.9 Grundvattenberoende objekt 

5.9.1 Sättningskänsliga byggnader 

Grundvattenberoende byggnader i utredningsområdet har inventerats och 
redovisas i Figur 11. Objekt som ligger inom bedömt påverkansområde för den 
planskilda korsningen kallas skyddsobjekt och redovisas under avsnitt 8.4 
Påverkan på grundvattenberoende objekt.  
 
Byggnader och anläggningar är grundvattenberoende om de av något skäl 
riskerar att skadas vid en förändring av grundvattennivån. Om ett objekt 
uppfyller något av nedanstående kriterier, anses den grundvattenberoende:  
 

• Objektet är grundlagt på lera utan pålning. Objektet riskerar att 
skadas av sättningar då leran konsolideras på grund av sänkt 
trycknivå i undre magasin.  

• Objektet är grundlagt med trägrundläggning, ex. träpålar eller 
rustbädd. Trägrundläggningen riskerar att brytas ned om 
grundvattennivån i övre magasinet sjunker så att trägrunden 
syresätts.  

• Objektet är en byggnad med platta på mark. Plattan riskerar att 
skadas även om byggnadens övriga grundläggning är fast.  

Inom utredningsområdet finns byggnader med känslig grundläggning, bland 
annat Plantagens handelsträdgård och Svarta villorna. Dessa byggnader är 
grundvattenberoende då de är grundlagda på lera. Roslagsbanan kan i sig vara 
ett grundvattenberoende objekt, eftersom banunderbyggnaden delvis kan vara 
grundlagd på rustbädd. Därutöver finns det ett par byggnader där information 
saknas om grundläggning, däribland Edvard Anderssons växthus, Gamla 
Orangeriet, Grindstugan och några byggnader intill Bergianskas 
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Institutionsbyggnad. Även Roslagsvägen (E18/E20) är känslig då den har en 
okänd grundläggning och ligger på lera. Skyddsobjekten listas i Tabell 1.  

5.9.2 Sättningskänsliga ledningar 

Ledningssystemen i området utgörs både av huvudledningar tillhörande 
kommun och mindre ledningsgravar för övrig infrastruktur. Det finns begränsat 
med information gällande ledningarnas eventuella grundläggning. De 
ledningssystem där information finns är SL:s egna elledningar och dessa 
bedöms inte vara känsliga för sättningar som skulle kunna uppstå vid de 
planerade arbetena då dessa till stor del är förlagda i kabelrännor längs 
järnvägen. Fjärrvärme till området passerar Roslagsbana precis söder om den 
föreslagna trafiklösningen.  

5.9.3 Energianläggningar och brunnar 

Energianläggningar och brunnar kan påverkas negativt genom en sänkt 
grundvattennivå. De flesta brunnar används till energiuttag och påverkas främst 
om grundvattennivån i berg sänks av. Vid en sänkt vattennivå kan energiuttaget 
reduceras. Brunnar för vattenproduktion kan vara grävda jordbrunnar eller 
bergborrade brunnar. En sänkt grundvattennivå kan minska brunnarnas 
kapacitet. En eventuell avsänkning i brunn beror på avståndet till planerat 
schakt och om brunn och schakt står i hydraulisk kontakt med varandra. Inom 
utredningsområdet har flertalet energibrunnar och ett par brunnar med okänd 
användning identifierats via SGUs brunnsarkiv. Inom påverkansområdet ligger 
ingen brunn. Det finns energibrunnar belägna i Bergianska trädgården, dessa 
ligger utanför det bedömda påverkansområdet. Den planerade verksamheten 
kommer som mest innebära en avsänkning på ca 3 m och avsänkningen är 
under en begränsad tid. Denna avsänkning är för liten för att ha en påverkan på 
energibrunnar eller andra borrade brunnar. 

5.9.4 Träd 

Grundvattenberoende naturvärden är biotoper, träd och annan växtlighet som 
på något sätt påverkas negativt av en förändring utanför de normala 
fluktuationerna av grundvattennivån. Genom en avsänkning av 
grundvattennivån kan det växttillgängliga vattnet i rotzonen minska och 
förändra förutsättningarna för områdets växtlighet. På motsvarande sätt kan en 
dämning av grundvattennivån minska syretillförseln till rotzonen och kväva 
rötterna. Om träd inom utredningsområdet kan vara känsliga för 
grundvattennivåförändringar ska utredas. SL/Trafikförvaltningen har utfört en 
trädinventering/inmätning av träd i området, se Figur 11.  
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Figur 11. Grundvattenberoende byggnader och av SL/Trafikförvaltningen inventerade träd. Det 
finns fler träd i utredningsområdet som inte har inventerats/mätts in och som därför inte 
presenteras i kartan. 
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6 Metodik för MKB 

I tillståndsansökan som tas fram inkluderas en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). Följande arbetsgång tillämpas i arbetet med MKB: 
      1.   Avgränsning av påverkansområdet för planerad vattenverksamhet samt 
skyddsobjekt 
      2.   Identifiering av berörda miljöaspekter och effekter av planerade arbeten 
      3.   Avgränsning av miljöaspekter och skyddsobjekt 
      4.   Konsekvensbedömning och identifiering av behov av skyddsåtgärder 

6.1 Nollalternativ 

Enligt miljöbalkens bestämmelser ska en planerad verksamhet jämföras med ett 
nollalternativ. Nollalternativet i detta fall innebär att den planskilda korsningen 
inte byggs. I nollalternativet utförs inga schakter och därför genomförs heller 
ingen vattenverksamhet i form av bortledning av grundvatten. Dock kommer 
förtätningen av tåg att ske genom beslutad kapacitetsförstärkning på 
Roslagsbanan. Beslutad satsning på Roslagsbanan ska möjliggöra ett ökat 
resandebehov på 80 %. Vid plankorsningen i Frescati innebär det en försvåring i 
att ta sig över Roslagsbanan vid Frescati. Uppskattningar utifrån framtida 
möjliga trafikupplägg visar att bommarna i korsningen kan komma att vara nere 
ca 50 min per timme i rusningstrafiken när trafiken har utökats (att jämföra 
med ca 40 min per timme idag). Detta leder till en sämre framkomlighet och 
sämre tillgänglighet till området och parken.  Det försämrar även 
trafiksäkerheten på platsen. 

6.2 Alternativ 

En planskild lösning vid Frescati har studerats under många år. En idéstudie 
genomfördes 2008. En förstudie: Planskild korsning Ålkistevägen/Frescati 
PLAN 2010:1 har även tagits fram. Över 20 alternativ har studerats genom åren. 
Inom ramen för den senaste utredningen utreddes fyra alternativ. De fyra olika 
utformningarna på den planskilda korsningen presenteras nedan.   
 

• Alternativ 1 – vägdragning norrut från Ekhagsmotet, mellan 
Roslagsvägen (E18/E20) och Roslagsbanan, samt en järnvägsbro för 
Roslagsbanan över den nya vägdragningen. Även en järnvägsbro över 
en gångport vid Viet Wittrocks väg. Avfärdat på grund av 
kostnadsskäl. 

• Alternativ 2 – väg- och järnvägsbro byggs under Roslagsvägen 
(E18/E20) och Roslagsbanan, från Ekhagspåfarten till Ålkistevägen. 
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Separat gångport med järnvägen på bro över anläggs vid Veit 
Wittrocks väg. Avfärdat på grund av kostnadsskäl. 

• Alternativ 3 – västliga avfarten från Ekhagsmotet leds söderut över 
nuvarande ängs- och odlingsmark, samt en järnvägsbro för 
Roslagsbanan över den nya vägdragningen. Valt alternativ. 

• Alternativ 4 – entrén till området flyttas till Universitetsbron. Bron 
och befintlig gångväg breddas. Avfärdas på grund av att höga 
naturvärden påverkas. 
 

Det nu valda alternativet är ett alternativ där en lägre fri höjd samt T-korsning 
på västra sidan Roslagsbanan minskar intrång och skada. Alternativet är beläget 
söder om Grindstugan och befintlig plankorsning. 

6.3 Utredningar 

Det har utförts flera utredningar i området, både av SL/Trafikförvaltningen och 
av Svenska Kraftnäts projekt City Link, se nedan.  
 

• Pumptest, hydrogeologisk utredning 
• Naturvärdesinventering 
• Byggnadsinventering 
• Rekreationsanalys 
• Kulturmiljöutredning 

Det planeras även för ytterligare utredningar för valt alternativ av planskild 
korsning inom nedanstående områden. 
 

• Geoteknik 
o Markens sättningskänslighet 
o Markstabilitet 
o Bergets läge 
o Installation av sättningsdubbar 

• Hydrogeologi 
o Vattenkvalitet 
o Eventuellt fler grundvattenrör 
o Hydraultester 

• Miljöteknisk markundersökning 
o Provtagning av jord 

• Rotkartering för skyddande av lindallé 

Ytterligare utredningar kan komma att bli aktuella. 
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7 Avgränsning av påverkansområde för planerad 
vattenverksamhet 

Vid grundvattensänkning i och kring schakten kommer grundvattennivån att 
sjunka under byggtiden. Påverkansområdets utbredning utan skyddsåtgärder 
har beräknats och finns redovisat i bland annat Figur . Påverkansområdet har 
beräknats och bedömts utifrån områdets geologi, topografi och jordens 
genomsläppsförmåga. Ett pumptest har tidigare utförts i närheten av området. 
Preliminärt beräknas påverkansområdet för byggtiden bli ca 128 m från schakt 
baserat på resultat från pumptestet. Ytterligare pumptest kommer att utföras 
närmare schaktet. 

 

8 Preliminära miljökonsekvenser 

Påverkan, effekter och konsekvenser av vattenverksamheten kommer att 
beskrivas i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram. I nuläget 
redogörs för vad som kan påverkas och vad som ska utredas vidare. Dock 
förväntas inte vattenverksamheten ge upphov till någon permanent 
omgivningspåverkan. 

8.1 Avgränsning av miljö- och hälsoaspekter 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att fokusera på miljökonsekvenserna 
från vattenverksamheten. Det innebär att beskrivningen omfattar byggskedets 
konsekvenser men också de konsekvenser som kan uppstå av 
vattenverksamheten under driftskedet. 
 
Vid uttag av grundvatten och installation av ny dränering påverkas 
grundvattenytans nivå. De miljö- och hälsofrågor som bedöms relevanta att 
belysa i miljökonsekvensbeskrivning tillhörande vattenverksamheten är 
avgränsade till: 
 

• Hantering av länshållningsvatten 
• Påverkan på sättningskänsliga objekt 
• Påverkan på natur- och kulturmiljö samt rekreation under byggskedet 
• Miljörisker under byggskedet 

Olika former av skyddsåtgärder, exempelvis tät spont och skyddsinfiltration, 
kommer att undersökas för att begränsa påverkan. 
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8.2 Nollalternativ 

Nollalternativet bedöms inte ge upphov till påverkan för någon av aspekterna i 
8.3 till 8.9. 
Däremot kan nollalternativet i sig utgöra en risk för framtida kapacitetsökning 
vid en olycksdrabbad korsning. Ytterligare risk för olyckor och svårigheter 
såsom spring över spår och köbildning vid nedfällda bommar.  

8.3 Påverkan på grundvattenkvalité 

En vattenverksamhet kan innebära att strömningsriktningar av grundvatten 
ändras lokalt. Detta kan leda till att befintliga föroreningar flyttas. 
Strömningsriktningen blir i det här fallet in mot schaktet. I de undersökningar 
som har gjorts anses grundvattenkvalitén vara god och grundvattensänkningen 
projektet medför ska inte påverka detta negativt. Grundvattenkvalitén och hur 
kvalitén ska säkerställas under byggtiden kommer att undersökas vidare inom 
arbetet för MKB. 

8.4 Påverkan på grundvattenberoende objekt 

Grundläggning av byggnader och andra anläggningar, ledningar, skyddsvärda 
träd och större hårdgjorda ytor kan vara känsliga för sättningsrörelser, se Figur 
11. Sättningsrörelser orsakade av en grundvattennivåsänkning beror på att 
marklagrets portryck minskar och därmed trycks marken ihop. Risken är störst 
i de fall marken utgörs av lera (Figur 7), morän är till exempel mindre 
sättningskänslig. En portrycksminskning i leran kan orsakas av en 
grundvattenavsänkning i moränen under leran. 
 
Skyddsobjekt är de grundvattenberoende objekt som är belägna innanför det 
bedömda påverkansområdet för det planerade schaktet (Figur ?). 
Påverkansområdet bedöms utifrån beräkningar preliminärt till en radie av ca 
128 m från schaktet.  
 
Inom påverkansområdet ligger Roslagsbanan, Svarta villorna som används av 
Naturhistoriska riksmuseet, Plantagen, Grindstugan samt Roslagsvägen 
(E18/E20), dessa beskrivs utförligare i Tabell 1. Mer detaljerad beskrivning 
tillsammans med förslag till skyddsåtgärder och kontroller kommer att 
redovisas i MKB:n.  
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Tabell 1. Skyddsobjekt inom påverkansområdet. 

Skyddsobjekt Beskrivning Risk 
Roslagsbanan   Eventuellt delvis 

grundlagd på 
rustbädd  

Påskyndad 
nedbrytning av 
grundläggning 
på grund av 
avsänkning av 
grundvattennivå 
i övre magasin.  

Svarta villorna Okänd 
grundläggning 

Eventuell risk 
för sättning på 
grund av 
avsänkning av 
grundvattennivå 
i undre magasin 
då byggnaderna 
ligger delvis på 
lera. 

Roslagsvägen (E18/E20) samt del 
av Frescatipåfarten  

Okänd 
grundläggning 

Eventuell risk 
för sättning på 
grund av 
avsänkning av 
grundvattennivå 
i undre magasin 
då påfarten 
ligger på lera. 

Plantagen och byggnader 
tillhörande handelsträdgården  

Platta på mark för 
huvudbyggnaden.  
Övriga byggnader 
har okänd 
grundläggning  

Risk för 
sättning på 
grund av 
avsänkning av 
grundvattennivå 
i undre magasin 
då byggnaden 
ligger på lera. 
Eventuell risk 
för byggnader 
med okänd 
grundläggning 
som också ligger 
på lera. 

Grindstugan Okänd 
grundläggning 

Risk för 
sättning på 
grund av 
avsänkning av 
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grundvattennivå 
i undre magasin 
då byggnaden 
ligger på lera.  

Ledningar Okänd 
grundläggning 

Risk för 
sättning på 
grund av 
avsänkning av 
grundvattennivå 
i undre magasin 
då ledningen 
ligger på lera. 

 

8.5 Naturmiljö under byggskedet 

Skyddsvärda träd inom påverkansområdet är medtagna i Figur ?, men 
bedömningen är att vattenhalten i rotzonen inte kommer nå en kritiskt 
dränerande nivå för planerad schakt. Utifrån siktanalys av leran i en provgrop 
väster om planerat schakt, bedöms jorden nå kritiskt dränerande nivåer vid ca 
10 m avsänkning, medan största möjliga påverkan på grundvattennivån på 
grund av länshållning i schaktet är ca 3 m. SL/Trafikförvaltningen har 2020 
anlitat en trädsakkunnig för rådgivning och rotkartering.  
 
Beroende på utformning kan träd behöva fällas. Det gäller en lind, 
körsbärsträd/fågelbär samt hägg. Även några popplar längs med parkeringen 
behöver fällas. Bergianska trädgården och fastighetsägarna (SFV och KVA) har 
på platsbesök våren 2020 meddelat att dessa ska avverkas då de ej passar där de 
växer idag. Förslaget ger ingen påverkan på Nationalstadsparkens skogsmiljöer 
och inte heller inverkan på spridningsvägarna för eklevande arter. Alternativet 
medför att gräs/ängsmark öster om Roslagsbanan tas i anspråk för ny 
vägdragning. Området har idag låga naturvärden med inslag av rödlistade och 
fridlysta växter, som framförallt spridit sig från Bergianska trädgården. Det 
finns en fröbank i marken som kräver regelbunden markstörning för att gro. 
Runt vägdragningen skapas impedimentytor som med rätt utformning kan bli 
utmärkta miljöer för växtmaterialet som finns i marken. 
 
Vägdragningen blir delvis synlig från Bergianska trädgården, Naturhistoriska 
riksmuseet, Roslagsbanan och Roslagsvägen (E18/E20) och påverkar 
upplevelsen av det öppna rummet mellan Roslagsbanan och Naturhistoriska 
riksmuseet. Däremot är det fält (ängs-/gräsyta) som tas i anspråk för 
alternativet ett impediment mellan Roslagsvägen (E18/E20) och Roslagsbanan 
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som redan idag är präglat av den omgivande infrastrukturen. Den föreslagna 
planskilda lösningen förläggs så långt norrut som möjligt för att minska intrång 
på både västra och östra sidan järnvägen. 

8.6 Miljörisker i byggskedet 

Risker under byggskedet är exempelvis risk för utsläpp i vatten från 
arbetsfordon. Möjliga skyddsåtgärder och beredskap kommer att redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

8.7 Länshållningsvatten 

Länshållning av vatten kommer att behöva genomföras. Hur vattnet ska tas om 
hand och släppas kommer att undersökas vidare.  

8.8 Buller och vibrationer 

Störande buller och vibrationer kan ske vid spontning av de öppna schakten och 
kommer att belysas tydligare i MKB.  
 
Arbetet kommer att planeras utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer 
(NFS2004:15). Arbete kommer huvudsakligen att ske helgfri måndag till fredag 
7-19. För vibrationer kommer arbetet följa standarden SS25211, Vibration och 
stöt - Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av 
pålning, spontning, schaktning och packning.  

8.9 Riksintressen 

Som nämnts under 8.4 Påverkan på grundvattenberoende objekt kan påverkan 
på Roslagsbanan ske under byggnationen av den planskilda korsningen.  
 
Den planskilda lösningen, framförallt portmynningen och dess stödmurar, 
medför ett intrång i och exponering mot Bergianska trädgården. 
 

9 Kontrollprogram och skyddsåtgärder 

Ett kontrollprogram för den planerade verksamheten kommer att tas fram i 
samråd med tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen och redovisas tillsammans med 
tillståndsansökan. Mätningar av grundvattennivåer i området har pågått sedan 
2014 och utgör underlag för jämförelser med nivåer under byggskede samt efter 
färdigställd anläggning. Markpeglar installerades under våren 2020 och 
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kommer att användas för att övervaka sättningar i mark både före och under 
byggtiden. Sättningsdubbar kommer att installeras på utpekade skyddsobjekt.  
Skyddsåtgärder som kan bli aktuella under byggnationen som är kopplade till 
vattenverksamheten är spontning med tät spont och skyddsinfiltration. 
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