Objektnamn
Entreprenadnummer
Entreprenadnamn
Beskrivning 1
Beskrivning 2
Beskrivning 3
Beskrivning 4
Information
Diarienummer
Konstruktionsnummer
Objektnummer
Projekteringssteg
Statusbenämning
Företag
Författare/Konstruktör
Externnummer

E4 Förbifart Stockholm
Projektgemensamt
Ansökan om dispens och tillstånd för
för provborrningar inom
Grimsta naturreservat

8448590
BYGGHANDLING
Trafikverket
Kicki Man
213423

Ansökan om dispens och tillstånd för provborrning i Grimsta
naturreservat
Bakgru n d
Trafikverket har under 20 0 9 sam rått om arbetsplan för byggande av nya E4 Förbifart Stockholm ,
under 20 11 har arbetsplanen sedan ställts ut. I början av november 20 12 skickades arbetsplanen till
Trafikverket i Borlänge för fastställelseprövning. På bifogade kartbilagor UP0 2-34F och UP0 2-34H
anges plats för provborrning och placering av grundvattenrör. Området utgörs av reservat och används
för rekreation.
An s ö kan avs e r
Trafikverket ansöker om dispens enligt Miljöbalken och tillstånd i enlighet m ed reservatföreskriften
B1, för provborrning och placering av grundvattenrör enligt kartbilagor UP0 2-34F och UP0 2-34H i
Grim sta naturreservat. Utrustning som används finns illustrerade på bilaga 1. Undersökningen utförs
m ed största m öjliga hänsyn till m iljö och pågående verksam heter.
Det installerade grundvattenröret kan kom m a att sitta kvar under hela projektets genom förandetid
och läsas av kontinuerligt för att upptäcka eventuella avvikelser.
Syfte

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2013-04-09, Dnr 2013-06121

Som särskilda skäl anges att Trafikverket m åste öka kunskapen om jord- och bergförhållandena sam t
genom placering av grundvattenröret få underlag till sättningsbedöm ning till tillståndsansökan för
grundvattensänkning.
Konsultföretaget ÅF genomför borrningarna på uppdrag av Trafikverket.
Tid e r
Undersökningarna beräknas att pågå m ellan vecka 17 och 26, år 20 13.

För ytterligare information eller frågor, kontakta markförhandlare Kicki Man på telefon 010-123 90 12
eller projekteringsledare Beatrice Lindström på telefon 010-123 87 68. Konsultens kontaktperson är
Alf Lindmark, ÅF Infrastructure, och träffas på telefon 010-505 11 12.
Trafikverket Stockholm 20 13-0 4-0 8
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