
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgränsningssamråd inför ansökan om grundvattenbortledning med mera för undermarksgarage 

och påldäck på fastigheterna Tingshuset 1, Tingshuset 2 och Fullersta gård 1:170, inom kommundel 

Fullersta i Huddinge kommun 

 

 

 

 

2022-12-20 

 

 

Anna Tonner                                                                                                                                                      SWECO SVERIGE AB 

Hanna Eriksson 

            

SAMRÅDSUNDERLAG 
TINGSHUSET 

TUSS FASTIGHETS AB 



 

 

  

 

2/32 

 

  

  



 

 

 

Sweco | SAMRÅDSUNDERLAG TINGSHUSET 

Uppdragsnummer sweco.projectId 

Datum Fel! Ingen text med angivet format 

i dokumentet. 

Ver Fel! Ingen text med angivet format i 

dokumentet. 

 

Dokumentreferens \\sestofs010\projekt\21173\30041007_tingshuset_grundvattenbortledning\000\07_arbetsmaterial_dok\tillstånd 

vattenverksamhet\samrådsunderlag\samrådsunderlag_slutversion.docx  

 

3/32 

1 Administrativa uppgifter ........................................................................................................................... 5 

2 Bakgrund och lokalisering ....................................................................................................................... 6 

3 Samråds- och tillståndsprocess .............................................................................................................. 7 

3.1 Samrådsprocessen.................................................................................................................................. 7 
3.2 Tillståndsprocessen ................................................................................................................................. 7 

4 Fastighetsbeteckning och rådighet .......................................................................................................... 8 

5 Verksamhetsbeskrivning ......................................................................................................................... 9 

5.1 Omfattning och genomförande ................................................................................................................ 9 
5.2 Behov av grundvattenbortledning .......................................................................................................... 11 
5.3 Länshållningsvatten ............................................................................................................................... 11 
5.4 Masshantering ....................................................................................................................................... 11 

6 Grundvattenbortledning och avgränsning av hydrogeologiskt utredningsområde ................................ 12 

7 Platsspecifika förutsättningar ................................................................................................................ 13 

7.1 Planförhållanden.................................................................................................................................... 13 

7.1.1 Översiktsplan ...................................................................................................................................... 13 
7.1.2 Utvecklingsplan .................................................................................................................................. 14 
7.1.3 Detaljplan............................................................................................................................................ 14 

7.2 Områdesskydd och riksintressen .......................................................................................................... 15 
7.3 Naturmiljö .............................................................................................................................................. 15 
7.4 Kulturmiljö .............................................................................................................................................. 17 
7.5 Ytvatten ................................................................................................................................................. 18 
7.6 Geologi och hydrogeologi ...................................................................................................................... 19 
7.7 Grundvattenberoende riskobjekt ........................................................................................................... 21 

7.7.1 Västra stambanan .............................................................................................................................. 22 
7.7.2 Tingshustunneln ................................................................................................................................. 23 
7.7.3 Kyrkdammen ...................................................................................................................................... 23 
7.7.4 Groddjurens livsmiljö .......................................................................................................................... 23 
7.7.5 Övriga riskobjekt ................................................................................................................................. 23 

7.8 Föroreningar .......................................................................................................................................... 24 

7.8.1 Mark .................................................................................................................................................... 24 
7.8.2 Grundvatten ........................................................................................................................................ 25 

8 Bedömning av påverkan ........................................................................................................................ 26 

8.1 Grundvattenberoende objekt ................................................................................................................. 26 

8.1.1 Västra stambanan .............................................................................................................................. 26 
8.1.2 Tingshustunneln ................................................................................................................................. 26 
8.1.3 Kyrkdammen ...................................................................................................................................... 26 
8.1.4 Groddjurens livsmiljö .......................................................................................................................... 26 
8.1.5 Övriga riskobjekt ................................................................................................................................. 27 

8.2 Naturmiljö .............................................................................................................................................. 27 
8.3 Kulturmiljö .............................................................................................................................................. 27 
8.4 Ytvatten ................................................................................................................................................. 27 
8.5 Markmiljö och grundvatten .................................................................................................................... 28 

8.5.1 Markföroreningar och masshantering ................................................................................................ 28 
8.5.2 Grundvatten ........................................................................................................................................ 28 

8.6 Byggbuller .............................................................................................................................................. 28 

Innehållsförteckning 



 

 

 

Sweco | SAMRÅDSUNDERLAG TINGSHUSET 

Uppdragsnummer sweco.projectId 

Datum Fel! Ingen text med angivet format 

i dokumentet. 

Ver Fel! Ingen text med angivet format i 

dokumentet. 

 

Dokumentreferens \\sestofs010\projekt\21173\30041007_tingshuset_grundvattenbortledning\000\07_arbetsmaterial_dok\tillstånd 

vattenverksamhet\samrådsunderlag\samrådsunderlag_slutversion.docx  

 

4/32 

9 Skyddsåtgärder ..................................................................................................................................... 29 

10 Kontrollprogram ..................................................................................................................................... 30 

11 Preliminär bedömning av miljöpåverkan ............................................................................................... 30 

12 Kumulativa effekter ................................................................................................................................ 30 

13 Preliminär innehållsförteckning miljökonsekvensbeskrivning................................................................ 31 

14 Referenser ............................................................................................................................................. 31 

 

 



 

 

 

Sweco | SAMRÅDSUNDERLAG TINGSHUSET 

Datum 2022-12-20    5/32 

1 Administrativa uppgifter 
Sökande:  Tuss Fastighets AB 

Adress:  c/o Klövern AB,  

                                               Kungsgatan 27,  

                                               111 56 Stockholm 

Organisationsnummer: 559194–8962 

Kontaktperson sökande: Abdallah Azam 

Telefonnummer: 076 875 23 64 

E-post:  abdallah.azam@klovern.se  

Kontaktperson samråd: Per Berglund 

Telefonnummer  072 538 21 06 

E-post  per.berglund@sweco.se 

Kommun:  Huddinge 

Ort:  Huddinge 

Fastighetsbeteckning: Tingshuset 1, Tingshuset 2 och Fullersta gård 

1:170 
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2 Bakgrund och lokalisering  
Ett nytt bostadskvarter med cirka 450 bostäder planeras att byggas i centrala 

Huddinge av Tuss Fastighets AB (i fortsättningen kallat för bolaget). Det 

föreslagna kvarteret är beläget mellan spårområdet för Västra stambanan och 

riksväg 226 (Huddingevägen), se Figur 1. På området finns det idag ett 

sjuvåningshus (Tingshuset), en garagebyggnad, en asfalterad parkeringsplats 

samt viss naturmark. Bostadskvarteret planeras byggas på den plats där 

garagebyggnad, parkeringsplats och viss naturmark finns idag. 

 

Figur 1. Översiktskarta, placering av undermarksgaraget är markerad med svart ring. 

Ett undermarksgarage planeras att byggas under det planerade 

bostadskvarteret för att tillgodose behovet av parkeringsplatser för boende och 

besökare i det nya kvarteret samt för Tingshuset. Undermarksgaraget kommer 

inrymma cirka 160 bilar och 660 cyklar och byggas i ett plan. Infart till garaget 

kommer att placeras nordöst om bostadskvarteret.  

I samband med byggnation av det nya kvarteret planeras marknivån längs 

Tingshuset höjas med upp till 0,3 meter. Ett påldäck anläggs runt Tingshuset för 

att undvika risk för att uppfyllningen ska orsaka sidorörelser på Tingshusets 

befintliga grundläggning.  

Det pågår ett planarbete att ta fram en ny detaljplan för området där 

bostadskvarteret och tillhörande undermarksgarage planeras att byggas. 

Placeringen av undermarksgaraget är anpassad efter platsspecifika 

förutsättningar och i enlighet med pågående planprocess för området. 
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3 Samråds- och tillståndsprocess  

3.1 Samrådsprocessen 

För att genomföra det planerade undermarksgaraget och för att anlägga 

påldäcket runt Tingshuset krävs grundvattenbortledning i byggskedet. Även 

skyddsinfiltration kan komma att användas om behov föreligger samt 

utsläppande av renat länshållningsvatten. Grundvattenbortledning och 

skyddsinfiltration är vattenverksamhet som kräver tillstånd enligt 11 kap. 

miljöbalken. 

Detta samrådsunderlag är ett led i den samrådsprocess som ska föregå 

upprättandet och ingivandet av ansökan om tillstånd och 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken. Syftet med samrådet är 

att alla som berörs av det planerade projektet i ett tidigt skede ska få möjlighet 

att påverka kommande beslut och lämna upplysningar som sökanden kan ta 

hänsyn till i den fortsatta planeringen. 

Bolaget bedömer att grundvattenbortledningen kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, varför ett avgränsningssamråd kommer att genomföras utan 

tidigare undersökningssamråd. Samråd kommer genomföras med 

länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, allmänheten och de enskilda som antas bli 

särskilt berörda av verksamheten.  

3.2 Tillståndsprocessen 

En ansökan om tillstånd för vattenverksamhet prövas av mark- och 

miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Samråds-och tillståndsprocessen för 

vattenverksamhet beskrivs generellt i Figur 2. 

 

Figur 2. Tillståndsprocessen för ansökan om vattenverksamhet enligt miljöbalken. Röd markering 

visar var i processen vi befinner oss. 

Ansökan kungörs i tidningar för att de som önskar kan ta del av vad som 

planeras och har möjlighet att lämna synpunkter under remisstiden. När 
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remisstiden är över, synpunkter har bemötts och utretts av mark- och 

miljödomstolen, kan domstolen begära kompletteringar för att sedan avgöra 

målet på handlingarna, alternativt vid behov hålla huvudförhandling och sedan 

avgöra målet. 

Avgränsningssamråd genomförs under hösten 2022. Ansökan planeras lämnas 

in i början av 2023.  

4 Fastighetsbeteckning och rådighet  
Verksamhetsområdet består av två delar; verksamhetsområde för 

undermarksgaraget och verksamhetsområde för påldäcket. I 

verksamhetsområdena ingår fastigheterna Tingshuset 1, Tingshuset 2 och 

Fullersta gård 1:170, se Figur 3. Tingshuset 1 ägs av Centria 85 AB, Fullersta 

gård 1:70 ägs av Huddinge kommun och Tingshuset 2 ägs av 

bostadsrättsföreningen H ALM Taket 39. Bolaget avser förvärva Tingshuset 2 

när planen vunnit laga kraft. Avtal om rådighet kommer att tas fram mellan 

bolaget och Huddinge kommun för Fullersta gård 1:170 och mellan bolaget och 

Centria 85 AB för Tingshuset 1. Bolaget avser skaffa rådighet över fastigheter 

där skyddsinfiltration kan bli aktuellt.   

 

Figur 3. Fastighetskarta för området. 

Med den föreslagna detaljplanen föreslås fastighetsindelningen att ändras i 

planområdet. Bland annat planeras delar av Fullersta gård 1:170 att överlåtas 

till bolaget och delar av Tingshuset 2 att överlåtas till Fullersta gård 1:170. Detta 
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skulle innebära att verksamhetsområdena omfattas av fastighet Tingshuset 1 

och Tingshuset 2, se Figur 4.  

 

 

Figur 4. Karta som visar föreslagen fastighetsförändring. 

5 Verksamhetsbeskrivning  

5.1 Omfattning och genomförande 

Undermarksgaraget planeras att byggas i ett plan under planerat 

bostadskvarter. Ungefärligt ytanspråk i plan för undermarksgarage kan ses i 

Figur 5. En infart kommer att byggas i nordöst. Garagets yta uppgår till cirka 

6 000 kvadratmeter.  
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Figur 5. Undermarksgaragets ytanspråk i plan.  

 

Figur 6. Undermarksgaragets ytanspråk i profil inkluderat skiss på planerat bostadshus. 

 

För att kunna bygga undermarksgaraget kommer marken att schaktas ur. 

Lägsta golvnivå planeras mellan +21,5 och +22,3. Med en antagen 

schaktbotten belägen en meter under lägsta golvnivå, blir grundläggningsnivån 

som lägst cirka +20,5. I området är marknivån på mellan cirka +23-+24. Hela 

grundläggningen kommer att ske i jord med ett maximalt schaktdjup cirka två till 

tre meter under befintlig markyta med en avsänkningsnivå på cirka +20. För att 

erforderlig grundläggningsschakt skall kunna utföras kommer sponter att 
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anläggas runt hela kvarteret med slagning och tryckning av stålpålar. 

Bottenplattan för bebyggelsen kommer att vara fribärande, på cirka 400 

millimeter, på stålpålar neddrivna till berg. Grundläggningen måste utföras på 

pålar på grund av det mäktiga lerlagret. 

Undermarksgaraget planeras att om möjligt byggas i prefabricerad betong.  

Hiss och pumpgropar, pelarfundament samt bottenbjälklag och ytterväggar 

kommer att formsättas och utföras som platsgjutna konstruktioner. Därutöver 

kommer pelare, balkar och bjälklag utföras med prefabricerade konstruktioner 

från bottenbjälklag. Även ytterväggar ovan mark kommer att utföras av 

prefabricerade konstruktioner. 

Påldäck planeras att anläggas runt befintliga Tingshuset cirka 5 meter ut från 

fasaden. Påldäcket som anläggs består av en nedschaktad och gjuten 

betongplatta som vilar på stödpålar (stålpålar) som är slagna till fast berg. För 

att kunna anlägga påldäcket kommer marken att schaktas ur. Hela 

grundläggningen kommer att ske i jord med ett maximalt schaktdjup på 1,5 

meter under den befintliga markytan som ligger på mellan +23-+24. Schakten 

kommer att ske i minst två etapper. Påldäcket kommer anläggas innan schakt 

för undermarksgaraget sker.  

5.2 Behov av grundvattenbortledning  

Schaktning vid byggnation av undermarksgaraget kräver 

grundvattenbortledning i det övre grundvattenmagasinet i byggskedet tills 

stommen har kommit upp till markplan 1, tills huskonstruktionen har fått en så 

stor egentyngd att risken för hydrauliskt upptryck ej längre föreligger. Därefter 

kan grundvattenbortledningen till följd av undermarksgaraget upphöra. 

Schaktning vid anläggande av påldäck runt Tingshuset kräver 

grundvattenbortledning i det övre grundvattenmagasinet i byggskedet. 

Bortledning av grundvatten och eventuell skyddsinfiltration bedöms endast 

behöva utföras under byggskedet, då källargaragets konstruktion planeras att 

anläggas tät upp till marknivå. Grundvattenbortledning kommer att uppgå till 

ca 1 år. 

5.3 Länshållningsvatten 

Länshållningsvatten utgörs av grundvatten som tränger in i schakten samt regn- 

eller smältvatten som rinner ner i schakten. Hantering och behandling av 

länshållningsvatten kommer att variera beroende på egenskaper och innehåll 

av förorening. Renat länshållningsvatten ska ledas till antingen recipient eller till 

dagvattenledningsnät. Innan avledning sker till recipient eller till 

dagvattenledningsnätet ska, vid behov, förorenat vatten avledas till en 

vattenreningsanläggning på området. 

5.4 Masshantering 

Jordmassor från schakt kommer att uppkomma. Rena schaktmassor kan, om 

möjligt, återanvändas i projektet eller närliggande projekt. Om förorenade 

massor påträffas kommer dessa att transporteras bort till en godkänd 

mottagningsanläggning för återvinning eller behandling innan de återvinns eller 

läggs på deponi.   
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6 Grundvattenbortledning och avgränsning 
av hydrogeologiskt utredningsområde  

I samband med byggnationen av undermarksgaraget och anläggandet av 

påldäck runt Tingshuset kommer grundvattenbortledning ske i det övre 

grundvattenmagasinet, vilket kommer orsaka en tidsbegränsad 

grundvattennivåsänkning runt schakterna ner till schaktbotten. Schaktbotten 

ligger på cirka +20,5 (RH 2000) för undermarksgarget och på cirka +21,5 (RH 

2000) för påldäcket. Påverkan bedöms enbart ske i övre grundvattenmagasinet.  

Undermarksgaraget kommer att utföras som en tät konstruktion för att undvika 

grundvattenpåverkan under driftskedet. De temporära geotekniska 

stödkonstruktionerna, sponterna, som installeras för att stabilisera schakten vid 

grundläggningsarbeten kommer att minimera inflödet av grundvatten och 

därmed minska risken för skadlig påverkan på grundvattenförhållandena i 

omgivningen. Viss påverkan kan förväntas på grundvattenförhållandena under 

den tid vattenverksamheten pågår och för att undvika skadlig 

grundvattennivåsänkning kan vid behov skyddsinfiltration komma att utföras.  

Ett hydrogeologiskt utredningsområde är framtaget för 

grundvattenbortledningen, se Figur 7. Definitionen av utredningsområde är den 

projekterade störningen i grundvattennivån till följd av att planerad avsänkning 

upphör och är lika med noll. Det beräknade utredningsområdet är framtaget 

utifrån olika analytiska beräkningar. Utredningsområdet är väl tilltaget och 

avgränsat utan beaktande av spontning och skyddsinfiltration. Inför ansökan 

kommer ett nytt område räknas fram, ett påverkansområde, där spont används.   
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Figur 7. Utbredning av hydrogeologiskt utredningsområde. 

 

7 Platsspecifika förutsättningar  
På området där undermarksgaraget planeras att byggas finns det idag ett 

sjuvåningshus, Tingshuset, en garagebyggnad, en asfalterad 

markparkeringsplats samt viss naturmark. Runt Tingshuset, där påldäcket 

planeras finns idag hårdgjord yta med viss del gräsmark. Norr om 

verksamhetsområdet för undermarksgaraget och för påldäcket finns 

Kyrkdammen som hanterar dagvatten. Över Kyrkdammen går Huddingevägen 

(väg 226). Verksamhetsområdena avgränsas i sydväst av Västra stambanan 

och i syd av befintliga bostäder i kvarteren Domarringen och Rådstugan. 

Det finns inga riksintressen, Natura-2000 områden, strandskyddade områden 

eller registrerade vattenförekomster inom verksamhetsområdena eller i 

närområdet. Det finns dock en byggnad med kulturmiljövärde, Tingshuset, samt 

flera naturvärden intill verksamhetsområdet. Dessutom finns det föroreningar i 

närområdet. I följande avsnitt beskrivs dessa platsförutsättningar.  

7.1 Planförhållanden 

7.1.1 Översiktsplan 

Projektet överensstämmer med Huddinges kommuns översiktsplan (2030). 

Enligt översiktsplanen är planområdet en prioriterad plats där det föreslås en 
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hög exploateringsgrad samt att Tingshuset ska bevaras på grund av dess 

kulturmiljövärde (Huddinge kommun, 2014).   

7.1.2 Utvecklingsplan 

Utvecklingsplanen för centrala Huddinge pekar ut planområdet som en del av 

stadsdelscentrum vid Huddinge centrum. Stadsdelcentrum beskrivs som 

området i direkt anslutning till spårstation där främst arbetsplatser, 

samhällsservice och kommersiell service ska tillskapas, men även många 

bostäder bedöms kunna tillskapas inom området. Vidare är det inom området 

för stadsdelscentrum som det ska byggas högst och tätast i relation till den 

omgivande bebyggelsen. Stor vikt ska läggas på att skapa levande stadsmiljöer 

och tillgängliga offentliga miljöer (Huddinge kommun, 2021). 

7.1.3 Detaljplan 

Det pågår ett planarbete med att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna 

Tingshuset 1 och 2 med flera (dnr KS-2019/556). Detaljplanen ska pröva 

möjligheten att bygga bostäder och service på det som idag framför allt är 

parkering för det befintliga Tingshuset, stärka det omgivande parkområdet samt 

planlägga det befintliga Tingshuset för att stämma överens med den nuvarande 

användningen. Detaljplanen var på samråd den 4 februari–5 mars 2021 och var 

på granskning den 25 februari–25 mars 2022. Kompletteringar och mindre 

förändringar i planförslaget kan ske innan detaljplanen antas i 

kommunfullmäktige som är planerat till kvartal 3 2022. Den föreslagna 

detaljplanenen kan ses i Figur 8. Vattenverksamheten står inte i strid med 

kommande detaljplan.  

 

Figur 8. Illustration över förslag till ny detaljplan för Tingshuset 1 & 2 med flera (dnr KS-2019/556). 
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7.2 Områdesskydd och riksintressen 

Strandskydd föreligger inte inom utredningsområdet. 

Huddingevägen och Västra stambanan finns inom utredningsområdet (se Figur 

9) och omfattas av riksintresse för befintliga vägar respektive befintlig järnväg.  

 

Figur 9. Lokalisering av riksintressena Huddingevägen och Västra stambanan. 

7.3 Naturmiljö 

Kyrkdammen är en anlagd damm från 1997–1998 som fördröjer och renar 

dagvatten. Dammen är lokaliserad cirka 15 meter norr om planerat 

undermarksgarage.  

Naturmarken vid Kyrkdammsområdet består av ängar med till stor del hög och 

tät gräs- och örtvegetation samt busk- och skogspartier med en variation av 

olika lövträd. Strandkanterna har till stor del en relativt rik och omväxlande flora.  

Kyrkdammsområdet bedöms i en naturvärdesinventering från 2018 ha enstaka 

biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald samt ett påtagligt 

artvärde. Inventeringar som har gjorts i och med arbetet med föreslagen 

detaljplan har visat på att området är viktigt för vattenlevande insekter, groddjur, 

fladdermöss och fåglar. Det påträffades mindre vattensalamander, vanlig groda 

samt vanlig padda som är fridlysta enligt 6 § artskyddsförordningen. Flera arter 

av fladdermöss påträffades även, varav en är rödlistad (nordfladdermus). 

Samtliga svenska fladdermusarter är upptagna på bilaga 4 i art- och 

habitatdirektivet, samt skyddade genom § 4 och § 5 i artskyddsförordningen.  
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Det har även gjorts en vegetationskartering (Ekologigruppen 2021) för 

planområdet, se Figur 10. Vid en skogsdunge norr om befintlig parkering finns 

det elva lindar med högre naturvärden. Två av lindarna har utvecklade hål i 

stammen, vilket gör dem särskilt skyddsvärda. Alla lindar behöver avverkas för 

att ge plats åt bostadshusen och har varit föremål för ett samråd enligt 12 kap. 6 

§ miljöbalken (ärende 525-10806-2022). 

Sydöst om verksamhetsområdet förekommer en ensidig allé som utgörs av träd 

av fågelbär, där övervägande del av träden bedömdes vara vuxna. Kommunen 

har sökt och fått dispens hos Länsstyrelsen för att avverka allén och ersätta 

den. Återplantering ska vara utförd senaste senast 2031-09-30. Dispensen 

gäller under förutsättning att aktuell detaljplan har vunnit laga kraft. 

  

Figur 10. Resultatet från vegetationskartering. Bild: Ekologigruppen (2021). 

Utanför detaljplaneområdet, på andra sidan Västra stambanan, finns det en 

skyddsvärd trädmiljö samt ett skyddsvärt träd vid Huddinge kyrka (se Figur 11). 

Dessa ligger precis utanför utredningsområdet för grundvattenpåverkan.  
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Figur 11. Skyddsvärd trädmiljö och skyddsvärt träd vid Huddinge kyrka. 

7.4 Kulturmiljö 

Söder om verksamhetsområdet för undermarksgaraget, inom 

utredningsområdet, ligger det befintliga Tingshuset som uppfördes 1959, se 

Figur 12. Tingshuset är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull byggnad i den 

kulturmiljöinventering som Stockholms länsmuseum tog fram åt kommunen 

2013. Den slutsats Stockholms länsmuseum kom fram till då var att 

exploatering i anslutning till Tingshuset inte påverkar Tingshusets värden då det 

genom sin storlek och utformning klarar konkurrens från tillkommande 

bebyggelse. 
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Figur 12. Tingshuset. Bild: Nyréns (2019). 

Hänsyn har tagits till Tingshusets kulturmiljövärde i planförslaget. Tingshuset 

kommer att få en varsamhetsbestämmelse (k-bestämmelse) i samband med att 

byggrätten ändras från allmänt ändamål till centrum (C) och kontor (K) för att 

säkerställa att eventuella ändringar görs med stor hänsyn till kulturmiljön. 

Bortsett från Tingshuset saknar planområdet kulturhistoriskt värde enligt Nyréns 

(2020). 

Inga kända fornlämningar finns inom utredningsområdet. Om en okänd 

fornlämning påträffas under arbetets gång ska arbetet i enlighet med 2 kap. 10 

§ i kulturmiljölagen omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart 

anmäla förhållandet hos Länsstyrelsen. 

7.5 Ytvatten 

Kyrkdammen är inte klassad som en vattenförekomst och har inga 

miljökvalitetsnormer.  

Kyrkdammen har en fördämmning med dammluckor konstruerade med 

reglerbara skibord, vilket möjliggör att vattennivån i dammen kan justeras något 

vid behov. Skibordet begränsar vattennivån i dammen. Högvattennivån ligger 

på cirka +23,1 och normalvattennivå på cirka +22,7 Atkins (2016). 

Enligt befintligt underlag går det inte att avgöra om det finns någon hydraulisk 

kontakt mellan det övre grundvattenmagasinet och Kyrkdammen. Utredning 

pågår för att fastställa detta.  

I, norr uppströms Kyrkdammen, kommer vatten från Fullerstaån som går från 

sjön Gömmaren till Kyrdammen i ett öppet vattendrag. Fullerstaån är inte 

klassad som en vattenförekomst. Kyrkdammen tar även emot vägdagvatten 

från Huddingevägen. 

Från Kyrkdammen leds vattnet vidare i en 2,4 kilometer lång kulvert under 

Huddinge centrum till sjön Trehörningen. Trehörningen är inte heller klassad 
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som någon vattenförekomst men vattendraget sjön avrinner via, Tyresån-

Balingsholmsån, är klassad som en vattenförekomst. Den ekologiska statusen 

för Tyresån-Balingsholmsån är klassad till ”måttlig” och den kemiska statusen är 

klassad till ”uppnår ej god” (VISS, 2022). 

 

Figur 13. Vattenförekomst Tyresån-Balingsholmsån enligt VISS, placering av undermarksgaraget är 

markerad med svart ring. 

7.6 Geologi och hydrogeologi 

Området utgörs i dagsläget i huvudsak av en asfalterad parkeringsyta, där det 

befintliga Tingshuset står. Markytan ligger på en nivå mellan cirka +23 och +24 

m.  

Jordarterna i området består främst av fyllnadsmassor på torv, som underlagras 

av lera och därunder friktionsjord på berg (Figur 14). Fyllningen uppgår till 2,5 m 

mäktighet och består av grusig siltig sand. Den underliggande torven, som är 

upp till 3 m mäktig, ligger ovan ett lerlager som varierar i mäktighet mellan 5 – 

21 m. Lerans övre del har inslag av silt, och fortsätter därefter som en lös lera 

ner till friktionsjorden. Friktionsjorden varierar i mäktighet mellan 0,2 – 5,3 m, 

som sedan möter berget. Jorddjupet avtar generellt mot de områden på 

jordartskartan som karteras som berg (Figur 15). 
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Figur 14. Schematisk bild över områdets jordlagerföljd och grundvattennivå. Bilden är ej skalenlig.  



 

 

 

Sweco | SAMRÅDSUNDERLAG TINGSHUSET 

Datum 2022-12-20    21/32 

 

 

Figur 15. Jordartskarta från SGU på ortofoto, med verksamhetsområde. 

I området finns ett undre grundvattenmagasin i friktionsjorden som sluts av det 

ovanpåliggande lerlagret, samt ett öppet övre magasin i torven och fyllningen. 

Grundvattennivån i det undre magasinet ligger på cirka +23 så som är uppmätt i 

ett antal installerade grundvattenrör med filter i friktionsjorden. I det övre 

magasinet ligger grundvattennivån på cirka +22,5 så som är uppmätt i 

grundvattenrör installerade med filter i fyllningen eller torven. 

Grundvattenbildningen i området sker i omkringliggande höjdområden där 

morän täcker berg, och bedöms uppgå till 150 mm/år. Grundvattennivån ligger 

relativt flackt i området. Strömningsriktning i det undre magasinet bedöms ske i 

en sydostlig riktning, och grundvattens strömningsriktning i det övre magasinet 

sker svagt åt väst-sydväst. 

7.7 Grundvattenberoende riskobjekt 

För att bedöma om det finns några grundvattenberoende riskobjekt som kan 

påverkas av avsänkning i det övre grundvattenmagasinet utförs en 

riskinventering löpande inom det hydrogeologiska utredningsområdet.  

Avsänkningen av grundvattennivåer i det övre magasinet kan orsaka skador på 

byggnader och konstruktioner med trägrundläggning om nivåsänkningen 

innebär att det organiska materialet utsätts för syre och nedbrytning sker. Inom 

utredningsområdet finns en känd trägrundläggning.  



 

 

 

Sweco | SAMRÅDSUNDERLAG TINGSHUSET 

Datum 2022-12-20    22/32 

Avsänkningen av grundvatten i det övre magasinet, som går ner till torv, kan 

orsaka sättningar i torven då torven utsätts för syre som orsakar nedbrytning. 

Samtliga hårdgjorda ytor, vägar, ledningar och byggnader som är grundlagda 

ovanpå torven, och därmed kan påverkas av sättningar, bedöms vara 

riskobjekt. 

De objekt som i dagsläget bedöms vara riskobjekt utgörs främst av objekt där 

grundläggningen inte kan fastställas och därmed inte kan uteslutas som 

grundvattenberoende. Intilliggande ytvatten där hydraulisk kontakt mellan 

ytvattennivå och grundvattennivå i det övre magasinet inte är fastställt utgör 

även riskobjekt.  

 

Riskobjekten är potentiella skyddsobjekt och skyddsinfiltration kan därmed 

behöva ske för att undvika skada på objekten. Grundvattenberoende i detta 

samrådsunderlag avser de objekt som kan påverkas av att avsänkning sker i 

det övre grundvattenmagasinet. Riskobjekten Västra stambanan, 

Tingshustunneln och Kyrkdammen visas i Figur 16 nedan.  

 

 

Figur 16. Riskobjekten Västra stambanan, Tingshustunneln och Kyrkdammen som kan vara 

potentiella skyddsobjekt. 

7.7.1 Västra stambanan 

Information om grundläggning för Västra stambanan har efterfrågats från 

Trafikverket men ingen information har erhållits.  

I geoteknisk undersökning utförd av Iterio (2022) dras slutsatsen att Västra 

stambanan inte är grundlagd på trä. Banvallen beskrivs vara grundlagd med 
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ofullständigt nedpressad bank med tryckbankar på ömse sidor om banvallen, 

troligen utan förstärkning. Lättfyllning kan förekomma i banvallen.  

Västra stambanans grundläggning har dock inte kunnat fastställas då inget 

underlag erhållits från Trafikverket och därmed utgör järnvägen ett riskobjekt.  

7.7.2 Tingshustunneln 

En äldre stensatt gångtunnel finns under Västra stambanan, den så kallade 

Tingshustunneln. I den geotekniska undersökningen utförd av Iterio (2022) dras 

slutsatsen att tunneln är grundlagd på träpålar och den utgör därmed ett 

riskobjekt.  

Från Trafikverkets ritning framgår att gångtunneln ursprungligen var en kulvert 

för Fullerstaån under järnvägen.  

Kulverten anges vara pålad och den förlängdes med cirka 15 meter åt nordväst 

i februari 1924. Det antyds med en skaffrering att det finns en bottenplatta av 

betong. Under betongen är lerdjupet ned till underliggande friktionsjord cirka 

fyra meter på den förlängda delen. 

7.7.3 Kyrkdammen 

Grundvattennivåer och Kyrkdammens ytvattennivå har mätts och loggats av 

Bergab (2021) under oktober 2021. Nivån i Kyrkdammen uppvisar under aktuell 

period en relativt konstant nivå, vilket troligen sammanfaller med nivå för 

dammens skibord.    

Mätningar av grundvattennivån i det övre magasinet och Kyrkdammens 

ytvattennivå pågår för att se om Kyrkdammen är grundvattenberoende och 

därmed ett riskobjekt. 

7.7.4 Groddjurens livsmiljö 

I vegetationsområdet kring Kyrkdammen finns flera identifierade värdeelement 

för groddjur av (Calluna, 2020a). Värdeelementen är områden med potentiella 

övervintringsplatser och födosöks- och uppehållsområden som är särskilt viktiga 

för områdets funktion och värde för groddjur. Följande värdeelement 

identifierades inom det hydrogeologiska utredningsområdet: 

• Grunda strandzoner, söder och öster om Kyrkdammen 

• Grunt dike med al och skogssäv, sydöst om Kyrkdammen 

• Grunda strandzoner/vik, norr om Kyrkdammen  

• Rotstrukturer, norr om Kyrkdammen 

 

En utredning pågår för att se om dessa värdeelement kan vara 

grundvattenberoende. I och med att det inte kan uteslutas i dagsläget är dessa 

värdeelement med som riskobjekt.  

7.7.5 Övriga riskobjekt 

Övriga riskobjekt med okänd grundläggning och grundläggningsnivå är 

byggnader, parkeringsytor, ledningar och vägar. 
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7.8 Föroreningar  

En miljöteknisk markundersökning (Geosigma 2021) har genomförts inom 

fastighet Tingshuset 2 i syfte att utreda eventuella förekomster av föroreningar i 

jord och i grundvatten inom fastigheten. En kompletterande undersökning 

(Geosigma 2022) genomfördes vid del av fastighet Fullersta gård 1:170 där det 

i närheten har funnits en verkstadsindustri och en brandstation samt inom 

fastighet Tingshuset 1. Provpunkter för båda markundersökningarna kan ses i 

Figur 17. Samtliga provpunkter ligger innanför utredningsområdet. En 

sammanfattning av resultatet redovisas nedan.  

 

Figur 17. Provpunkter för markundersökningar genomförda 2021 och 2022. Bild: Geosigma (2022). 

7.8.1 Mark 

På fastigheten Tingshuset 2 (se Figur 3)  har zink och PAH-H uppmätts i halter 

överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för minde känslig mark 

(MKM) i jord. Kadmium, bly, petroleumkolväten och PAH-M har uppmätts i 

halter överstigande riktvärdena för känslig mark (KM). De förhöjda 

föroreningshalterna har uppmätts heterogent i både plan och profil i jord inom 

området. Föroreningar förekommer från ytjorden ned till 3 m djup, alltså även 

under grundvattenytan (Geosigma 2021). 

Inga tecken på PAH-haltig asfalt har noterats inom Tingshuset 2. 

På fastigheten Fullersta gård 1:170 (se Figur 3) i en provtagningspunkt 

(21GS12) har olja påträffats i fri fas på ett djup om cirka 1,2–1,3 med halter av 

alifater >C16-C35, aromater >C10-C16 och PAH-H klassade som farligt avfall 

(>FA). Högst halter har uppmätts av tyngre alifater, vilka är mindre flyktiga och 

vattenlösliga än lättare alifater och därmed inte lika mobila eller 

spridningsbenägna. Resultaten från provtagningen visar på tydligt avtagande 
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halter vertikalt enligt Geosigma (2022). De ämnen som har uppmätts i FA-halter 

på 1,2–1,3 meters djup har endast uppmätts i halter överstigande riktvärdena 

för KM i skiktet under oljan. Övriga petroleumkolväten understiger laboratoriets 

rapporteringsgränser helt. Det indikerar att de påvisade föroreningarna har låg 

spridningsbenägenhet. 

Inga tecken på PAH-haltig asfalt har noterats inom fastigheten inom Fullersta 

gård 1:170. 

På fastigheten Tingshuset 1 och parkeringsytan mellan Tingshuset och Västra 

stambanan har alifater >C16-C35 uppmätts i halt överstigande riktvärdet för KM 

i en provtagningspunkt. Halterna förekommer i fyllningsmaterial av sten, grus 

och sand. Inga övriga petroleumkolväten, BTEX, PAH, eller metaller har 

uppmätts i halter överstigande KM i denna del av undersökningsområdet. Inga 

halter av föroreningar överstigande MKM har uppmätts. Geosigma gör 

bedömningen att det inte föreligger någon risk för människors hälsa eller miljön 

med avseende på föroreningar utifrån nuvarande och planerad 

markanvändning. 

På fastigheten Domarringen 1 finns ett MIFO-objekt. Objektet omfattar 

brandstation, textilindustri och verksamhetsindustri med klorerande 

lösningsmedel. Några uppgifter om sanering av kvarteret Domarringen har inte 

påträffats och någon dokumentation om detta finns inte registrerat i kommunens 

arkiv. Inom fastigheten Rådstugan 1, nordväst om Domarringen 1, har sanering 

av jord genomförts under 2002. De verksamheter som bedrivits inom 

Domarringen 1 och Rådstugan 1 är förknippade med risk för föroreningar av 

petroleumkolväten, PFAS och klorerade lösningsmedel.  

7.8.2 Grundvatten 

På fastigheten Tingshuset 2 har arsenik uppmätts i hög halt och övriga metaller 

i mycket låg till måttlig halt i grundvattnet enligt SGU:s bedömningsgrunder för 

grundvatten. PFAS-11 har uppmätts i halt överstigande Livsmedelsverkets 

rekommenderade åtgärdsgräns för dricksvatten. PAH-H har uppmätts i halt 

överstigande SPBI:s 1 riktvärden för miljörisker i ytvatten i en 

provtagningspunkt. Enligt Geosigma (2021) var provet grumligt, vilket kan ha 

påverkat analysresultatet eftersom PAH generellt är starkt partikulärt bundet. I 

övriga grundvattenprover är halterna av PAH-H under laboratoriets 

rapporteringsgräns varför någon betydande spridning av PAH-H till ytvatten 

bedöms som mycket liten enligt Geosigma (2021). Geosigma gör bedömningen 

att halterna i grundvattnet inte utgör någon oacceptabel risk för människors 

hälsa eller för miljön utifrån planerad markanvändning. Vidare rekommenderar 

Geosigma att föroreningar i grundvattnet hanteras i samband med rening av 

länshållningsvatten. 

 

På fastigheten Fullersta gård 1:170, i ett grundvattenprov, samma 

provtagningspunkt där olja påträffades i jord, har PFAS-11, petroleumkolväten, 

BTEX och PAH påvisats. Enligt Geosigma (2022) är det dock inte i halter som 

bedöms utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön vid eventuell 

spridning till det planerade detaljplaneområdet. Ämnen som tillhör gruppen 

PAH-H, vilka påträffats i provtagningspunkten, räknas som mycket svårlösliga i 

 
1 SPBI = Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet 
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vatten och de binds därför huvudsakligen till partiklar och organiskt material i 

mark. Inga klorerade lösningsmedel har uppmätts i grundvattnet.  

8 Bedömning av påverkan 

8.1 Grundvattenberoende objekt 

8.1.1 Västra stambanan 

Inom utredningsområdet ligger Västra stambanan som kan utgöra ett 

grundvattenberoende riskobjekt eftersom dess grundläggning inte kunnat 

fastställas. Västra stambanan kan därmed påverkas när grundvattenbortledning 

sker genom att en eventuell trägrundläggning oxideras vid kontakt med syre, 

vilket kan uppstå vid avsänkning av grundvattnet. I syfte att begränsa 

grundvattenavsänkningen kommer spont att användas runt 

undermarksgaragets schakt. Om Västra stambanan fortfarande riskerar att 

påverkas av avsänkningen kommer beredskap för skyddsinfiltration att finnas 

för att minimera påverkan på grundvattennivåerna. Med vidtagna 

skyddsåtgärder bedöms ingen skada till följd av grundvattenbortledningen ske 

och någon påverkan ska inte uppstå. Utredning för att fastställa järnvägens 

grundläggning pågår.   

8.1.2 Tingshustunneln 

Inom utredningsområdet ligger Tingshustunneln som kan utgöra ett 

grundvattenberoende riskobjekt eftersom den är trägrundlagd. Grundläggningen 

kan oxideras vid kontakt med syre vilket kan uppstå vid avsänkning av 

grundvattnet. I syfte att begränsa grundvattenavsänkningen kommer spont att 

användas runt undermarksgaragets schakt. Om Tingshustunneln fortfarande 

riskerar att påverkas av avsänkningen kommer beredskap för skyddsinfiltration 

att finnas för att minimera påverkan på grundvattennivåerna. Med vidtagna 

skyddsåtgärder bedöms ingen skada till följd av grundvattenbortledningen ske 

och någon påverkan ska inte uppstå. 

8.1.3 Kyrkdammen 

Kyrkdammen kan utgöra ett grundvattenberoende riskobjekt eftersom dess 

hydrauliska kontakt mellan ytvattennivån i dammen och grundvattennivån i övre 

magasinet ännu inte har fastställts och därmed inte går att utesluta. Om 

grundvatten i övre magasin har hydraulisk kontakt med Kyrkdammen innebär 

det att flödet sker i riktning från Kyrkdammen mot Tingshuset då 

grundvattennivån i Kyrkdammen är högre än grundvattennivån i övre magasinet 

vid verksamhetsområdena. Detta innebär att relativt mycket vatten kan flöda 

från Kyrkdammen till de öppna schakterna. Om möjligt, kan renat 

länshållningsvatten återcirkulera till kyrkdammen för att undvika påverkan på 

dammens ytvattennivå. Utredning för att fastställa eventuell hydraulisk kontakt 

mellan Kyrkdammens ytvattennivå och grundvattennivån i övre magasinet 

pågår. 

8.1.4 Groddjurens livsmiljö 

Groddjurens livsmiljö kan utgöra riskobjekt om identifierade värdeelement är 

grundvattenberoende riskobjekt. Detta har ännu inte har fastställts och kan 

därmed inte uteslutas. Om en eller flera värdeelement är grundvattenberoende 
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kan det innebära en påverkan på groddjurens livsmiljö. Utredning pågår för att 

fastställa detta. 

8.1.5 Övriga riskobjekt 

Parkeringsytor, ledningar och vägar inom utredningsområdet kan utgöra 

riskobjekt eftersom grundläggningen inte har kunnat fastställas. De övriga 

riskobjekten kan därmed påverkas när avsänkning sker då eventuell 

trägrundläggning kan oxidera i kontakt med syre. I syfte att begränsa 

grundvattenavsänkningen kommer spont att användas runt 

undermarksgaragets schakt. Om övriga riskobjekt fortfarande riskerar att 

påverkas av avsänkningen kommer beredskap för skyddsinfiltration att finnas. 

Med vidtagna skyddsåtgärder bedöms ingen skada till följd av 

grundvattenbortledningen uppstå och någon påverkan ska inte uppstå. 

Utredning för att fastställa objektens grundläggning pågår.   

Samtliga byggnader, hårdgjorda ytor, ledningar och vägar inom 

utredningsområdet kan utgöra riskobjekt då grundläggningen inte kunnat 

fastställas. Riskobjekten kan påverkas när avsänkning sker i torven som vid 

kontakt med syre kan sätta sig ifall. I syfte att begränsa 

grundvattenavsänkningen kommer spont att användas runt 

undermarksgaragets schakt. Påverkan kan ske ifall objektens grundläggning är 

ovan torven. Utredning för att fastställa objektens grundläggning pågår.  

8.2 Naturmiljö 

Skyddsvärda lindar och en allé finns intill verksamhetsområdet. Dessa träd 

planeras att avverkas i samband med planerad byggnation av bostadskvarteret. 

Kommunen har sökt och fått dispens hos Länsstyrelsen för att avverka allén 

under förutsättning att aktuell detaljplan har vunnit laga kraft. Detta innebär att 

om undermarksgarage byggs finns inte dessa naturvärden kvar att ta hänsyn 

till.  

Befintligt skyddsvärt träd- och trädmiljö vid Huddinge kyrka är precis utanför 

utredningsområdet. Då utredningsområdet är väl tilltaget bedöms inte träd- eller 

trädmiljön att påverkas av planerad verksamhet. 

Ingen påverkan på fladdermössen bedöms uppstå till följd av planerad 

vattenverksamhet. Påverkan på fladdermöss har omfattats i ett samråd enligt 

12 kap. 6 § miljöbalken (ärende 525-10806-2022). 

8.3 Kulturmiljö 

Ett kulturvärde, Tingshuset, finns inom utredningsområde för 

grundvattenbortledning. Då Tingshusets grundläggning inte består av trä 

bedöms inte byggnaden påverkas av planerad verksamhet.  

8.4 Ytvatten 

Kyrkdammen ligger intill verksamhetsområdet för undermarksgaraget och inom 

utredningsområde för grundvattenbortledning. Bedömd påverkan på 

Kyrkdammen beskrivs i avsnitt 8.1.2. 

Det länshållningsvatten som kommer uppstå i samband med 

grundvattenbortledningen kommer att renas innan det eventuellt släpps till 

recipient. Om det finns en hydraulisk kontakt mellan kyrkdammen och det övre 
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grundvattenmagasinet släpps länshållningsvattnet, om möjligt, till kyrkdammen 

för att undvika påverkan på dess ytvattennivå.  

 

Eventuella risker med förorenat länshållningsvatten hanteras genom 

provtagning i syfte att anpassa reningssystemet till de förekommande 

föroreningar som finns i länshållningsvattnet. Rening av länshållningsvatten ska 

ske ner till nivåer utifrån Stockholm Vatten och Avfalls riktlinjer. Någon påverkan 

på recipient ska därmed inte uppstå under den tid som tillståndspliktig 

grundvattenbortledning pågår. 

8.5 Markmiljö och grundvatten  

8.5.1 Markföroreningar och masshantering 

Vid genomförandet kommer jord att schaktas bort vilket innebär en sanering av 

de förorenade jordmassorna inom verksamhetsområdet.  

Vid hantering av jordmassorna ska det beaktas att det förekommer halter 

överstigande de generella riktvärdena för KM. Om det är möjligt kommer 

schaktmassorna i första hand att återanvändas som återfyllning mot 

källarkonstruktion, annars kommer massorna att transporteras bort till en 

godkänd mottagningsanläggning. Masshantering kräver generellt mycket 

transporter vilket leder till påverkan på klimatet. Eftersom det ska byggas ett 

garage under kvarteret kommer en viss mängd massor att behöva hanteras, en 

uppskattning är att cirka 20 000 kubikmeter behöver schaktas för 

undermarksgaraget. En masshanteringsplan ska upprättas för att få effektivare 

transporter och livscykelperspektiv på masshanteringen 

8.5.2 Grundvatten 

I byggskedet fås en tillfällig flödesriktning främst mot schakterna då grundvatten 

pumpas upp från schakterna (länshållningsvatten). Länshållningsvattnet 

kommer renas till godkända halter. Rening av länshållningsvatten innebär 

därmed en förbättring avseende mängd föroreningar inom utredningsområdet 

då påträffade föroreningar tas om hand om vilket bidrar till sanering av platsen.  

 

Detta resonemang gäller för lättlösliga ämnen som är benägna att transporteras 

med grundvattnet. Flera föroreningar är dock av den karaktär att de är 

svårlösliga och bedöms därmed inte förflyttas vid den tillfälliga 

grundvattenavsänkningen. Detta innebär att grundvattnet kommer renas från 

lättlösliga ämnen och för de svårlösliga ämnena bedöms ingen negativ 

påverkan uppstå. 

8.6 Byggbuller  

Arbeten som innebär luftburet buller ska genomföras i syfte att så långt som 

möjligt klara Naturvårdsverkets allmänna råd för byggbuller NFS 2004:15. Enligt 

de allmänna råden för bostäder gäller riktvärdet 45 dBA inomhus och 60 dBA 

utomhus (vid fasad) dagtid kl. 07–19. För undervisningslokaler gäller 40 dBA 

inomhus och 60 dBA utomhus (vid fasad) dagtid kl. 07–19. 

Spontningsarbete har bedömts vara det mest bulleralstrande arbetsmomentet 

och har därmed varit dimensionerande vid framtagande av påverkansområde 

för byggbuller till samrådet. Mer specifikt har slagen spont antagits. För 
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utredningen har det konservativt antagits att allt spontningsarbete sker 

sammanhängande och att två spontningsmaskiner är igång samtidigt.  

I Figur 18 redovisas påverkansområde för de byggnader som kan få 

byggbullernivåer som överskrider riktvärdet dagtid utomhus (vid fasad), 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå. Inom påverkansområdet finns 95 bostäder och fyra 

undervisningslokaler där riktvärdet för buller utomhus (vid fasad) överskrids.  

 

Figur 18. Påverkansområde för byggbuller där riktvärdet utomhus (vid fasad) överskrids. 

Byggarbetsplatsen ligger mellan Västra stambanan och Huddingevägen (väg 

226). Både spår- och vägtrafiken bidrar till ljudnivåer i området med eller över 

de beräknade ljudnivåerna från byggarbetsplatsen för många av de fastigheter 

som ligger inom påverkansområdet. Byggbullret kommer därför delvis att 

maskeras av övrigt omgivningsbuller.  

En bostadsbyggnad inom fastigheten Domarringen 1:1 förväntas få 

byggbullernivå upp mot 75 dBA utomhus vid fasad.  

I ansökan ämnar bolaget följa riktvärdena för inomhusnivåer. Vid behov 

planeras skyddsanordningar att användas i syfte att klara dessa riktvärden. 

9 Skyddsåtgärder  
Skyddsåtgärder planeras för att begränsa påverkan från 

grundvattenbortledningen. Framförallt kommer inläckaget av grundvatten att 

begränsas så långt som det är möjligt genom att schaktarbeten för 
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undermarksgaraget och grundläggningsarbeten sker innanför spont. Vidare 

kommer beredskap för skyddsinfiltration finnas vid behov.  

För länshållningsvatten kommer erforderlig rening att ske innan utsläppande till 

dagvattennätet alternativt recipient. 

För byggbuller kommer skyddsanordningar planeras in vid behov i syfte att 

klara riktvärdet för inomhusbuller. 

10 Kontrollprogram  
Ett kontrollprogram för grundvattenbortledningen för byggskedet kommer att tas 

fram. Kontrollprogrammet ska bland annat redovisas vilka 

grundvattennivåmätningar som ska utföras, hur ofta mätning ska ske och vilka 

larm och åtgärdsnivåer som grundvattenbortledningen ska relateras till. Det kan 

även bli aktuellt att ta fram kontrollprogram för länshållningsvatten. 

11 Preliminär bedömning av miljöpåverkan  
Grundvattenbortledningen kommer att pågå under en begränsad tid under 

byggskedet. Inom det bedömda hydrogeologiska utredningsområdet 

förekommer ett riskobjekt med trägrundläggning och ett flertal riskobjekt med 

okänd grundläggning och okänd grundläggningsnivå och som därmed 

eventuellt är känsliga för en avsänkning av grundvattnet i det övre magasinet. 

För att minimera påverkan på omgivande grundvattennivåer i övre 

grundvattenmagasinet kommer grundvattenbortledningen för 

undermarksgaraget ske innanför spont och skyddsinfiltration kommer att vid 

behov utföras för att undvika skada på riskobjekten. Utredning om riskobjektens 

grundläggning pågår.  

Inom utredningsområdet finns även en damm (Kyrkdammen) som i detta skede 

bedömts vara ett riskobjekt då det inte går att utesluta att dammens 

ytvattennivå samvarierar med grundvattennivån i det övre magasinet. 

Avsänkningen är begränsad och pågår under en kortare period. Utredning om 

Kyrkdammens ytvattennivå samvarierar med grundvattennivån i det övre 

magasinet pågår.  

I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer de slutliga skyddsobjekten 

presenteras tillsammans med den faktiska bedömda miljöpåverkan.  

12 Kumulativa effekter 
Kumulativa effekter uppstår när flera separata effekter samverkar med 

varandra. Det kan handla om tidigare, nuvarande och/eller framtida 

verksamheter och effekterna kan vara från en och samma verksamhet eller från 

olika verksamheter. Eventuella kumulativa effekter kommer att hanteras i 

kommande MKB. 
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13 Preliminär innehållsförteckning 
miljökonsekvensbeskrivning  

Den kommande miljökonsekvensbeskrivnings innehåll och omfattning kommer 

delvis att framarbetats parallellt med samrådsprocessen. Det preliminära 

upplägget för miljökonsekvensbeskrivningen är:  

1. Icke teknisk sammanfattning 

2. Administrativa uppgifter 

3. Inledning (syfte, bakgrund, lokalisering m.m.) 

4. Samråd (inkl. samrådsredogörelse) 

5. Verksamhetsbeskrivning  

6. Omgivningsförhållanden 

7. Nollalternativ 

8. Alternativa lösningar 

9. Avgränsning av miljöaspekter 

10. Beskrivning av miljöeffekter med fokus på direkta konsekvenser av 

grundvattenbortledningen 

11. Kumulativa effekter 

12. Avvägning mot miljömål 

13. Samlad bedömning 
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