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Inledning 

SL/Trafikförvaltningen har genomfört ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 24 § 

miljöbalken inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i samband med byggnation 

avseende planskild korsning för Roslagsbanan vid Frescati. Samrådsredogörelsen 

beskriver hur samrådet har bedrivits, synpunkter som har inkommit samt bemötande av 

synpunkter. Samrådsredogörelsen skickas till Länsstyrelsen. 

 

 

Samrådsförfarande 

Ett avgränsningssamrådsmöte hölls den 2 september med Länsstyrelsen, 

Miljöförvaltningen (Stockholms stad), Trafikkontoret (Stockholms stad), Bergianska 

trädgården och Kungliga vetenskapsakademin (KVA). Innan mötet hade deltagare fått ta 

del av ett samrådsunderlag, se bilaga 1. Protokoll från mötet kan ses i bilaga 2. Den 

presentation som visades på mötes återfinns även som bilaga till protokollet. Samråd för 

allmänheten, myndigheter, enskilda och intressenter inleddes den 30 september och 

pågick till och med den 21 oktober. Samrådsunderlaget kan ses i bilaga 3.  En kungörelse 

om samrådet publicerades, mellan den den 28 september till den 3 oktober, i SvD, DN, 

Post- och inrikestidningar och lokaltidningen/Mitt i, se bilaga 4. Samrådsunderlaget 

skickades även separat till myndigheter, ledningsägare, berörda fastighetsägare samt 

intresseföreningar. Samrådsunderlaget ställdes under samrådet ut fysiskt på 

SL/Trafikförvaltningens kontor på Lindhagensgatan samt på Edvard Andersons växthus, 

Bergianska trädgården. Samrådsunderlaget fanns även tillgängligt på SLL:s hemsida. 

Synpunkter kunde under samrådet lämnas via e-post eller per post. 

 

 

Inkomna yttranden 

I detta avsnitt presenteras de yttranden som har inkommit samt bemötande av dessa. 

Yttrandena är i detta avsnitt sammanfattade och kan ses i sin helhet i bilaga 5. 

 

SL/Trafikförvaltningen är tacksam för de synpunkter som har inkommit. 

 

Följande myndigheter/organisationer har mottagit samrådshandlingarna och meddelat 

att de avstår från att yttra sig i samrådet: 

 

 Naturvårdsverket 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 Exploateringskontoret 

 

Kungliga Djurgårdens förvaltning har meddelat att de inte har några nya synpunkter att 

framföra eftersom förvaltningen har deltagit i förberedelsearbetet och i allt väsentligt fått 

sina synpunkter tillgodosedda. 
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Yttrande från Sveriges geologiska undersökningar, SGU 
SGU avstår från att lämna ett platsspecifikt yttrande i rubricerat ärende men hänvisar till 
myndighetens generella synpunkter i denna typ av ärenden: 
https://www.sgu.se/grundvatten/vattenskyddsomraden/remisser-till-sgu-om-
grundvattentakter/ 

 

Svar: 

De generella synpunkterna kommer att beaktas i tillståndsansökan. 

 

 

Yttrande från Lilla Frescati Koloniförening 

Föreningen undrar om växtligheten på deras koloniområde, söder om planerat läge för 

byggnation, kan tänkas påverkas av grundvattensänkningen. 

 

Svar: 

Koloniområdet ligger, med god marginal, utanför preliminärt påverkansområde. 

Ytterligare utredning av grundvattenpåverkan till följd av byggnationen kommer att 

presenteras i tillståndsansökan. I ansökan kommer även förslag på kontrollprogram att 

presenteras. Kontrollerna görs för att följa upp grundvattenpåverkan och minimera 

skador. 

 

 

Yttrande från Skanova 

En ledning vid den nya viadukten kommer att beröras. Skanova förutsätter att 

SL/Trafikförvaltningen kommer att bekosta undanflyttningsåtgärder för deras telekablar 

om det skulle behövas. 

 

Svar: 

Ledningen ska flyttas innan byggnadsarbeten påbörjas. Ersättningen baseras på de avtal 

som SL/Trafikförvaltningen och Skanova kommer att teckna. 

 

 

Yttrande från Stockholms stad, Kommunstyrelsen/Finansroteln 

För att kunna hantera remissen i kommunstyrelsen behöver Stockholms stad anstånd 

med att inkomma med svar till den 8 december 2020. 

 

Svar: 

På grund av projektets tidplan, har SL/Trafikförvaltningen inte möjlighet att ge anstånd 

till förlängd svarstid enligt begäran. Dock önskar SL/Trafikförvaltningen stadens 

yttrande så snart det är möjligt. Stockholms stad ingår i en arbetsgrupp, som 

regelbundet möts och diskuterar projektet och dess utformning. I ett senare skede 

kommer Mark- och miljödomstolen att kungöra ansökan, och staden får möjlighet att 

yttra sig på ansökan i det skedet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat 

https://www.sgu.se/grundvatten/vattenskyddsomraden/remisser-till-sgu-om-grundvattentakter/
https://www.sgu.se/grundvatten/vattenskyddsomraden/remisser-till-sgu-om-grundvattentakter/
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synpunkter, dels skriftligt och dels genom att delta på avgränsningssamrådsmötet som 

ägde rum den 2 september. Exploateringskontoret på staden har meddelat att de inte har 

några synpunkter på rubricerat ärende. 

 

 

Yttrande från Riksantikvarieämbetet, RAÄ 

RAÄ anser att det bör vara tydligare i tillståndsansökan att det skyddade markområdet 

inom Bergianska trädgården är ett statligt byggnadsminne. Delar av markområdet 

kommer att förändras till följd av byggnationen. Om det finns särskilda skäl, får ett 

statligt byggnadsminne ändras i strid med skyddsbestämmelserna efter tillstånd från 

Riksantikvarieämbetet. Ansökan om ändring görs av den myndighet som förvaltar det 

statliga byggnadsminnet, i detta fall Statens fastighetsverk. 

 

RAÄ tar även upp att Vaktmästarbostäderna/Svarta villorna som tillhör det statliga 

byggnadsminnet Naturhistoriska riksmuseet tidigare har bedömts vara 

grundvattenberoende och att det är viktigt att dessa ingår i kontrollprogrammet. 

 

Det bör även utredas vilka skyddade träd som är känsliga för grundvattensänkningar 

samt om vibrationer kan uppstå som kan påverka byggnadsminnesskyddad bebyggelse. 

 

Svar: 

Förtydligande av att även markområdet inom Bergianska trädgården är ett statligt 

byggnadsminne och att den nya vägdragningen kommer att ligga inom detta område 

kommer göras i MKB:n. 

 

SL/Trafikförvaltningen har tagit kontakt med Riksantikvarieämbetet och dialog ska föras 

innan en tillståndsansökan färdigställs. Statens fastighetsverk har för avsikt att söka 

tillstånd från Riksantikvarieämbetet för ändring av det statliga byggnadsminnet. 

 

Svarta villornas grundläggning kommer att utredas vidare och kontroller på dessa 

kommer att utföras inom ramen för kontrollprogrammet. Eventuell komplettering av 

installation av kontrollpunkter för sättningar på Svarta villorna kommer att utredas. 

 

Såväl kontrollprogram för grundvatten som för vibrationer kommer att upprättas i 

projektet. Avseende vibrationer utförs en riskanalys för vibrationsalstrande arbeten. 

 

Träden i området bedöms inte vara grundvattenkänsliga. Bedömningen har gjorts av en 

trädgårdstekniker med inriktning på utredning och åtgärdsplaner för träd. 

Grundvattenpåverkan kommer att vara begränsad till det undre grundvattenmagasinet i 

jord. Det kommer inte att ha någon påverkan på trädens vattenåtkomst som främst är 

beroende av markvatten. Alternativt skickar träden ned rötterna djupare tills de når 

vatten. Bedömningen kommer att beskrivas ytterligare i MKB:n. 
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Yttrande från Trafikverket 

Trafikverket bedömer att det saknas underlag i form av geotekniska och hydrogeologiska 

undersökningar för att bedöma om riskerna med grundvattenbortledningen är 

acceptabla. Trafikverket vill ta del av föreslaget kontrollprogram när ett sådant finns. 

Trafikverket hoppas även att få del av föreslagen dagvattenhantering. 

 

Svar: 

Resultat av geoteknisk undersökning, hydrogeologisk utredning och dagvattenutredning 

samt förslag på kontrollprogram kommer att redovisas i tillståndsansökan. Trafikverket 

kommer att få ta del av de delar som efterfrågas. 

 

 

Yttrande från Miljöförvaltningen 

Miljöförvaltningen påpekar att de ska kontaktas ifall länshållningsvattnet planeras att 

avledas till ytvattenrecipient. 

 

Miljöförvaltningen anser att provtagning av klorerade lösningsmedel ska inkluderas i 

den miljötekniska markundersökningen samt i den kompletterande 

grundvattenprovtagningen. Detta eftersom en kemtvätt tidigare funnits i området. 

 

Svar: 

Olika alternativ för hantering av länshållningsvatten kommer att presenteras i 

tillståndsansökan. Miljöförvaltningen kommer att informeras om de olika alternativen. 

Även en bedömning av det bästa alternativet kommer att göras. SL/Trafikförvaltningen 

önskar stämma av lämplig hantering av länshållningsvatten med Miljöförvaltningen. 

 

Den kemtvätt som nämns i samrådsunderlaget var belägen ca 420 m nordost om 

planerat läge för schakt, och låg nära Lilla Värtan. Mellan planerad schakt och den före 

detta kemtvätten finns en vattendelare och ett höjdparti med berg i dagen. 

Strömningsriktningen för grundvattnet är från kemtvätten ut mot Lilla Värtan och bort 

från läget för planerad schakt. På grund av grundvattengradienten kan inte grundvatten i 

området runt den före detta kemtvätten rinna mot schakten. Bedömningen är därför att 

det inte bör finnas klorerade lösningsmedel vid aktuellt område och någon 

grundvattenprovtagning av klorerade lösningsmedel kommer inte att göras i detta skede. 

Schakten kommer också vara relativt grund relaterat till jordlagrens mäktighet. Då 

klorerade lösningsmedel är tunga och lägger sig på akvifärens botten, gjordes 

bedömningen att de heller inte skulle pumpas upp eller flyttas på grund av länshållning 

av schakten. 

 

SL/Trafikförvaltningen kommer ta kontakt med Miljöförvaltningen och diskutera behov 

av analys avseende klorerade lösningsmedel i den miljötekniska markundersökningen. 
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Yttrande från Bergianska trädgården, Stockholms universitet 

Bergianska trädgården har en löpande kontakt med SL/Trafikförvaltningen och är 

insatta i projektet. De anser att den valda platsen för den planskilda korsningen är den 

bästa kompromissen. 

 

Följande synpunkter på samrådshandlingen framförs i yttrandet: 

 

1. Bergianska känner inte till att det funnits en kemtvätt och en bensinstation i området. 

De känner till att det fanns ett blekeri på 1820-talet – är det den som benämns som 

kemtvätt? Var ligger bensinstationen? 

2. Vad menas med att våtmarken skyddas av ett pumpsystem? 

3. Vilka institutioner i undersökningsområdet är kopplade till sjukvård? 

4. Några synpunkter på stavning och hänvisningar. 

 

Svar:  

SL/Trafikförvaltningen tackar för rättelserna och synpunkterna på samrådsunderlaget. 

Felaktigheter så som beskrivning av våtmarkens pumpsystem samt institutionernas 

koppling till sjukvård kommer att korrigeras så att informationen blir korrekt i 

tillståndsansökan. 

 

Lägen och kort information om kemtvätten och bensinstationen finns i 

Efterbehandlingsstödets (EBH) databas över förorenade områden. Kemtvätten var 

belägen nordost om planerat schakt, se svar till Miljöförvaltningen i denna 

samrådsredogörelse. Bensinstationen var belägen där trafikplats Ekhagen återfinns idag. 

 

I EBH-registret förekommer ingen uppgift om blekeriet. Verksamheten var belägen vid 

fastigheten Bleket. Fastigheten ligger väster om det aktuella området, ner mot 

Brunnsviken. Strömningsriktningen för grundvattnet är där riktad bort från schaktet ut 

mot Brunnsviken. Detta innebär att tidigare verksamhet vid Bleket inte bör vara en 

potentiell föroreningskälla för vatten eller jord för planerad planskild korsning. 

 

 

Yttrande från Stockholm vatten och avfall, SVOA 

Det aktuella området ligger inom ett instängt område med risk för stående vatten vid 

skyfall, se Stadens skyfallskartering. SVOA kan ej bedöma hur avvattningen ser ut då 

detta inte framgår av handlingarna. Ifall avvattning av dagvatten kommer att ske till 

SVOA dagvattenledningar behöver detta samordnas med SVOA, bl. a rörande vilka 

flöden som kan anslutas. SVOA:s ledningsnät kan endast ta emot dagvattenflöden upp 

till dimensionerande nivåer för ledningsnät. Skyfall behöver avledas ytligt. Ny- och 

större ombyggnation omfattas av Stadens åtgärdsnivå för dagvatten. Det bör utredas om 

dessa aktuella åtgärder omfattas av detta. 
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Svar: 

En dagvattenutredning är under framtagande. Möjlighet till lokalt omhändertagande av 

dagvatten utreds.  Mängden vatten som kan fördröjas innan det kopplas på SVOA:s 

ledningsnät alternativt leds till diken/recipient studeras inom ramen för 

dagvattenutredningen. Detta arbete ska ske i samråd med SVOA. 

 

 

Yttrande från Kommittén för Gustavianska Parken 

Kommittén för Gustavianska Parken anser att läget av den nya planskilda korsningen är 

alltför långt söderut till skada för landskapssambandet. Kommittén önskar också att den 

station, som tidigare fanns vid entrén till Bergianska ska återetableras. Vidare framförs 

att bullerskydd ska skapas och att den nuvarande trädallén ska kompletteras med en allé 

på östra sidan av järnvägen. 

 

Svar: 

SL/Trafikförvaltningen tackar för de synpunkter som Kommittén för Gustavianska 

Parken har lämnat. I tillståndsansökan och tillhörande MKB kommer 

SL/Trafikförvaltningen att beskriva studerade alternativ och skäl till varför detta 

alternativ förordas. Kommittén har lämnat vissa synpunkter av karaktären som inte 

omfattas av föreliggande tillståndsprövning. I den mån dessa synpunkter är möjliga att 

beakta kommer SL/Trafikförvaltningen att inkludera dessa i det kommande 

projekteringsarbetet. 

 

Inga fler bullerskyddsåtgärder planeras längs med spår på sträckan förbi 

Frescati/Bergianska. Bullerskyddsåtgärder, såväl längs spår som lokala åtgärder vid 

uteplats och/eller fasad, har vidtagits för bostäder, där riktvärden för nybyggnad riskerar 

att överskridas. Villa Frescati är ett exempel på en byggnad som har fått lokala åtgärder i 

närområdet. Den planskilda korsningen i Frescati/Bergianska medför inte en utökad 

tågtrafik. Projektet medför dock att den störning som kan upplevas från 

signalanläggningens ljudsystem försvinner när plankorsningen tas bort. 

 

Förstärkning av den befintliga lindallén längs järnvägen samt förstärkning av de alléträd 

som omgärdar den historiska entrén till Bergianska-området (mellan Roslagsbanan och 

rampen ned från Roslagsvägen) ska studeras. En dubbelsidig allé är dock inte möjlig att 

anlägga på grund av risk för lövhalka och närhet till järnvägens kontaktledning. 

 

 

Yttrande från fastighetsägare - Stockholm Norra Djurgården 1:22 

Fastighetsägaren påpekar att trafiklösningen måste ges särskild uppmärksamhet, då 

området idag har problem som främst orsakas av lokaliseringen av stormarknaden 

Plantagen. Åtkomst till Ålkistevägen är idag komplicerad och bör hanteras i särskild 

ordning. På grund av den blandade trafiken vid korsningen är den nuvarande situationen 

inte heller trafiksäker. 
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Svar: 

SL/Trafikförvaltningen tackar för de synpunkter som fastighetsägaren har lämnat. Den 

trafiklösning som föreslås kommer att lösa flertalet av de problem som fastighetsägaren 

påpekar. Trafiken kommer att separeras mellan bilar, cyklar och gående, och access till 

området kommer inte att bli möjlig med större lastbilar. Framkomligheten kommer att 

förbättras. De eventuella åtgärdsbehov som kvarstår kan hanteras genom respektive 

fastighetsägares och/eller väghållares åtgärder. 

 

 

Yttrande från Statens geotekniska institut, SGI 

SGI har synpunkter avseende geoteknik och hantering av föroreningar i mark. 

 

Geoteknik 

SGI anser att tillståndsansökan måste kompletteras med resultat från geotekniska och 

hydrogeologiska undersökningar. Även planerade skyddsåtgärder bör redovisas i 

ansökan. 

 

Förorenad mark 

SGI välkomnar att en miljöteknisk markundersökning ska utföras. Undersökningarna 

bör göras med hänsyn till de förorenade och potentiellt förorenade områden (bl.a. en 

kemtvätt) i närheten av den planerade korsningen. 

 

Vanliga föroreningar vid kemtvättar är klorerade lösningsmedel vilka är tyngre än vatten 

och därmed sjunker ner genom jordlager och grundvattenmagasin. På grund av ämnenas 

egenskaper kan föroreningssituationen och spridningsbilden vara mycket komplexa och 

kräva särskild uppmärksamhet både när det gäller utförande av undersökningar och 

arbeten i området. 

 

Eftersom förändrade grundvattennivåer kan påverka föroreningsspridningen förutsätter 

SGI att även grundvattnets föroreningsgrad kommer att ingå i den miljötekniska 

markundersökningen och att löpande kontroller av föroreningar i grundvattnet, även 

utanför schaktområdena, utförs under hela arbetets gång. SGI menar att spridning av 

förorening bör undvikas även om föroreningen inte når arbetsområdet. Spridning 

kan resultera i att tidigare opåverkade områden förorenas och spridning/utspädning kan 

försvåra och fördyra en framtida åtgärd. 

 

SGI vill också påminna om att den som orsakar en spridning av föroreningar riskerar att 

få ett ansvar för både nödvändiga undersökningar och åtgärder (10 kap. 2, 4 och 5 §§ 

miljöbalken). 
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Svar:  

SL/Trafikförvaltningen kommer ta hänsyn till SGI:s yttrande vid utformning av 

kontrollprogram. Jordprovtagning och grundvattenprovtagning kommer att utföras för 

att undersöka föroreningssituationen i området.  Detta kommer att presenteras i 

tillståndsansökan. 

 

Den kemtvätt som nämns i samrådsunderlaget, som skulle kunna ha gett upphov till 

klorerade lösningsmedel, var belägen ca 420 m nordost om planerat läge för schakt, och 

låg nära Lilla Värtan. Mellan planerad schakt och den före detta kemtvätten finns en 

vattendelare och ett höjdparti med berg i dagen. Strömningsriktningen för grundvattnet 

är i läget för kemtvätten ut mot Lilla Värtan och bort från läget för planerad schakt. På 

grund av grundvattengradienten kan inte grundvatten i området runt den före detta 

kemtvätten rinna mot schakten. Bedömningen är därför att det inte bör finnas klorerade 

lösningsmedel vid aktuellt område och någon grundvattenprovtagning av klorerade 

lösningsmedel kommer inte att göras i detta skede. Schakten kommer också att vara 

relativt grund relaterat till jordlagrens mäktighet, varpå länshållning ej torde påverka 

akvifärens djupare delar. 

 

 

Yttrande från Svenska kraftnät, SVK 

Projekt befinner sig inom påverkansområdet för Svenska kraftnäts planerade projekt 

Anneberg-Skanstull. Det kan inte uteslutas att Svenska kraftnäts kabelsträckning inom 

ramen för projektet skulle kunna komma att beröras av projektet. Det är därför av stor 

vikt att innan grundvattenbortledning påbörjas ska Svenska kraftnät kontaktas. 

Planering, tidplan och projektering ska ske i samarbete med Svenska kraftnät. 

 

Svar: 

Samordning mellan SL/Trafikförvaltningen och Svenska kraftnät avseende 

kontrollprogram kommer att ske. SL/Trafikförvaltningen önskar att en kontakt och 

löpande dialog etableras med Svenska kraftnät. 

 

Svenska kraftnäts ledning kommer att förläggas på östra sidan av Roslagsvägen, det vill 

säga på andra sidan Roslagsvägen sett från Roslagsbanan. Se länk: 

 

https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/anneberg-

skanstull/dokument/ 

 

 

Yttrande från Storstockholms brandförsvar 

Det bör tas hänsyn till att kurvan efter tunneln dimensioneras så att SSBF stegfordon, 

som kräver större svängradie, kan framföras genom korsningen. I SSBF:s 

vägledningsdokument VL2014-091 beskrivs de förutsättningar som krävs för en 

räddningsväg. Eftersom tunneln utgör en lokal lågpunkt är det av vikt att större 

https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/anneberg-skanstull/dokument/
https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/anneberg-skanstull/dokument/
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vattensamlingar inte uppstår i tunneln eftersom SSBF fordon inte kan framföras på 

vattendjup som överstiger 0,5 meter. 

 

 

Svar: 

I projekteringsarbetet har Storstockholms brandförsvars påpekande åtgärdats. De radier 

som erfordras kommer att uppfyllas. För att undvika vattensamlingar i porten kommer 

pumpar installeras så att risken för översvämningar minimeras. 
 

Yttrande från Statens fastighetsverk (SFV) 

Den föreslagna planskilda korsningen kommer att påverka det statliga byggnadsminnet 

Bergianska trädgården samt intilliggande mark mellan Roslagsbanan och Roslagsvägen 

som ägs av staten och förvaltas av SFV. Påverkansområdet under byggtiden bedöms 

påverka de Svarta villorna som är del av det statliga byggnadsminnet Naturhistoriska 

Riksmuseet. De Svarta villorna står på lermark som kan vara sättningskänslig. 

 

SFV anser att det är viktigt att minimera negativ påverkan på intilliggande byggnader, 

ledningar, energibrunnar, brunnar, träd och vegetation, våtmark samt damm. SFV anser 

att det är av vikt att SL/Trafikförvaltningen upprättar ett kontrollprogram för att 

övervaka påverkan under bygg- och driftskede. 

 

Kontinuerliga kontakter mellan SFV och SL/Trafikförvaltningen samt övriga markägare 

och intressenter måste upprätthållas under projektets gång. 

 

Svar: 

I kommande MKB för tillståndsansökan kommer ett översiktligt förslag på 

kontrollprogram att presenteras. Ett kontrollprogram kommer sedan att upprättas i 

samråd med tillsynsmyndighet i god tid innan arbetena startar. Kontrollerna kommer att 

göras för att uppmärksamma och följa upp grundvattenpåverkan för att minimera 

skador på olika typer av grundvattenberoende objekt, såsom nämnts i yttrandet. 

Övervakning av grundvattennivåer i området har gjorts sedan 2014 och utgör underlag 

till framtida kontroller och uppföljning av grundvattenpåverkan i bygg- och driftskede. 

 

Svarta villornas grundläggning och eventuell komplettering av kontrollpunkter för 

sättningar på Svarta villorna kommer även att utredas. 

 

Fortsatt kontinuerlig kontakt kommer att hållas med SFV, markägare och intressenter 

under projektets gång. 


