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'l'unnclbanan Gula Linjen, arbetstunnel Hagalund
Vistra r.igcn (Rudviken)

Irasughetsbeteckning Hagalund 4:9, Iraltet 1

Beslut

Region Stockholm, organisationsflummcr 232100-0016 ges trll och mcd den 31 oktobcr 2021

godkinnande om avstcg frln l.illkor 5.1 i Nlark- och miljooverdomstolcns dom datcrad 2018-

05-25, NIel NI 598-1,1, men med foljande r.illkor:

1. Om ingenung annat anges ska avstegefl ftin villkor 5.1 ske i enlighet med inkommen
ansokan om godkdnnande samt i enlighet med l.ad Region Stockholm i ovrigt har
angett i inkomna kompiettenngar.

2. Arbeten ska undr..ikas natt mot lordag, sondag och annan helgdag.

3. Backsignaler pi fordon ska hillas avstdngda, dctta under forutsuittning att der inte
medfor arbetsmili orisker.

1. Senast den 3i augusti ska en redogorelse over periodens arbctcn inkomma till
fon.altningen. Redogorelscn ska utgora underlag infor kommande pcriod mcd
likartadc arbcten. Redogorelsen ska innehilla foljande;

a) Inkomna klagomdl och hanteringen av dcssa.

b) Statrstik river antalet transp()rter som skett respektive kvill och natt frit
kvdllcn di arbetena startar fram till och med den 25 augusti.

c) Resultat frin utfrirda bullermiitningar.

Beslutet har fattats mcd stod av villkor 5.2 i NIark- och miljrioverdomstolcns dom daterad
2018-05-25, Ntel NI598-17,2kap.),3 ocb T S\,22 kap.25 $ 3 punkten miljobalkcn
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(1998:808), 26kap.1.9,21.,22 och 26 \\ milj6balken samt mil)o och hilsoskvddsnrmndens
delegatronsordning.

Beslutct gdller omedelbart, iven om det overklagas.

Bakgrund

Nfark och milj6domstolen l.id Nacka tingsrdtt har den 2018-05-25, NIAI N{ 598-17 genom
deldom meddelat Region Stockholm tillstind for anldggandc av ny tunnclbana gcnom Solna.

Foljande villkor fol)er i dcldomen avseende buller:

Luftbaret bu//er

5.1. Luftburet buller frlin anliggningsarbeten fcir tunnelbanan ska undcr bl,ggtiden
begrdnsas si att ckvivalenta ljudnivan pi gmnd av arbetena, som riktr-irde, inte
overstiger r.irdena i ncdanstiende tabeller. Nted rikwdtde avses ctt vlrde som,
om det overskrids, mcdfor en skl,ldighet att vidta itgzirder si att r.illkoret halls.

Vdrdena i denna punkt 5.1 giller inte de som crhillit skriftligt crbjudande
frnn SLL om tillfilLigt boende, alternativt tillfallig r.istelse nir andra skl,ddsilg-1.1..
inte kan anses tekniskt mojliga eller ckonomiskt rimliga.

Ekvivalent ljudnivi, luftburet buller
Bostiider f0r permanent boende och fritidshus, utomhus (vid fasad)
Helgfii mhn-tie (dag 07- l9) 60 dBA
Helgfii mdn-fie (kv[ll l9-22) 50 dBA
LOr-, sdn-. helgdag (dag 07-19) 50 dBA
Lrir-. srin-. helgdag (kvall l9-22)45 dBA
Niiuer (22-07) 15 dBA
Bostider ftir permanent boende och fritidshus, inomhus (bostadsrum)
Helgfri mAn-tie (dag 07-19) 45 dBA
Helgfii mdn-tie (kvlll l9-22) 35 dBA
Ltir-. sdn-. helgdag (dag 07-19) 35 dBA
Ldr-. sdn-. helgdag (kvall l9-22) 30 dBA
Nauer (22-07) 30 dBA
Virdlokaler, utomhus (vid fasad)
Helgfii mrin-fie (dag 07-19) 60 dUA
Helgfii mdn-1ie (kviill l9-22) 50 dBA
Lcir-. son-. helgdag (dag 07-19) 50 dBA
Lrir-. son-. helgdag (kvall l9-22) 15 dllA
Natter (22-07) 45 dllA
Virdlokaler, inomhus
Helgfii man-lie (dag 07- l9) 45 dBA
Ilelglri min-fie (kvall l9-22)35 dBA
Ldr-. son-. helgdag (dag 07-19) 35 dBA
Lrir-. son-" helgdag (kvall l9-22) 30 dBA
Narter (22-07) 30 dUA
Undervisningslokaler, utomhus (vid fasad)
Ilelgfri mAn-lie (dag 07- 19) 60 dBA
Undervisningslokaler, inom hus
Hclglii mdn-lic (dag 07- 19) 40 dBA
Arbetslokaler fiir tyst verksamhet, utomhus (vid fasad)
Helglri man-fie(dag 07-19) 70 dBA
Arbetslokaler ftir tyst verksamhet, inomhus
Helgfii mdn-lie (dag 07- I 9 ) 45 dBA
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5.2. Arbeten som medf<jr luftburet buller s()m overskrider rikn zirdcna i punkten 5.1

fer, i samrad mcd tillsr.nsmr,ndigheten, ske helgfri mindag-fredag kl. 07:00-19:00.
Andra ar,'vikelscr frin riktr-drdena i punkten 5.L fhr, om det finns sdrskilda skil, ske

efter ullsynsmyndighetens godkannande.

Region StockhoLm har inkommit med en ansokan om godkannandc for avstcg frin
bullerrikn'drdcn for pcrioden 3 maj ti1l31 juli 2021. I)cnna ansokan avser en prcir-operiod
och Region Stockholm har sedan fcir avsikt att inkomma mcd cn anscikan for resterande

bvggud. Iriin altningcn har i omgingar begirt in komplctteringar av ansokan och avsteg frin
bullerdkrvdrden ftir inte gciras forrdn beslut om godkrinnande har fattats.

Region Stockholm angcr i inkommen ansokan att drivning a\. tunncl bchover ske for att
kunna anlig4a utbyg4naden a\. tunnelbanan fran Odenplan till Arenastaden. Arbetena
kommer att mcdfcira att rikn irden for iuftburet buller or..erskrids nattetid varfor
godkdnnande krzivs frin tillsynsmvndighetcn. Bygguden for hela utbvggnaden bed<)ms ta
ctrkaatta ir. For att denna tidplan ska kunna innehellas behor.er vissa arbeten kunna ske

dr,gnet runt. Dct handlar bland annat ()m transporter av bergmassor kl.dlls- och natteud
vilket dr en fcirutsittning frrr att kunna fa dll en optimal tunneldrivningscl,kel.

Spont och bergskzirning skapat en naturlig bulleravskirmni.ng. Den behntliga
bullerrcducerande c<>ntainen iggen mot \ristra vdgen begrdnsar bullerspridning mot Vistra
r,'igen och Regnsugen. \'id behov kan backljud pd lastbilarna stingas av under
forutsattningeri att omridet szikras sd att ingen behnner sig ovanjord samt att dct cndast dr

lastaren som befinner sig i tunneln.

Berikningar av ljudnil,aertahar gjorts och redovisats fon'altningen. Berriknade

bakgrundsnivaer kvdlls- och nattetid i omri"det ligger rcdan pi en nir.i som 6\,erskrider satta

rikn'zirden i deldomen. Region Stockholm bedomer att tilikommande lastbilstransporter
under dag-, kvalls-, och nattctid kommcr att utgora ett ytterst litet tillskott (ca 2%) till
nuvarande tung uafik pa Solnar..hgen och dirmed endast marginellt bidra till cn fordndring i
nuvarande Ijudnivi. Uppfdliande kontroller av ljudnir.,aerna planeras under arbetets ging. De
fasugheter som berdknas fi ljudnivacr rjverskridande villkoren i deldomen zir Rudviken 4,

Rudviken 7, Opalen 4, Opalen 5 samt Smaragden 3.

Information frin Rcgion Stockholm om arbetena kommer att gi ut bide via sms, uppdaterad
information pd hemsidan och med brer- till nirboende. Eventuelit blir det iven moten mcd
ndrliggande fastighetsigare om det kommer in fragor frin dcm infor start av
bcrgtransporterna.

Inkomna stdrningsanmdlningar foljs upp av Region StockhoLm under den aktuella tiden och
stzims lopandc av med tillsvnsmr.ndtgheten.

Om arbetet inte kan utfciras enLgt sokt godkdnnande har Region Stockholm bedomt att bara
fcit arbetstunneln (som dr dcn forsta tunnel som anliggs) skulle forldngningen av arbetstid
handla om menader om inte berg kan koras ut kvdlls- och nattctid.

81 ggtiden f<ir hela utbl,ggnaden (arbetstunnlar, spirtunnlar och stationer) bedoms ta ca atta
ar. For att denna tidsplan ska kunna rnnehillas behover vissa arbeten ske dygnet runt.
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Drivningcn av tunnlar bchovcr ske i en optrmal tunnelcvkel for att fa se kort total byggtid
som mojligt. Nir drivningen ir nere i spirtunnlar och stationsutn'mmen anvinds ofta flera
borriggar samudigt sa att dessa kan forfll,ttas mellan ett antal tunnelfronter. I detta arbete
handlar det om att se snart som mojLigt efter sprzingning fi bort det utspringda berget sa att
tunnelfronten blir "frilagd" och arbetet med ndsta steg i tunnelcykeln kan fortsdtta. (lenom
att transportera bort massorna kvdlls- och nattetid ar det mciiligt att aterigen arbeta mcd dcn
aktuella tunnelfronten pa morgonen.

Bedomning

Fon'altningen bed<imcr att det ir motiverat att med€le godkdnnande for kr.dlls- och
nattarbeten.

'I'ransporter kvzills- och nattetid dr cn fciruts2ittning for att fi cn optimal
tunneldrivningso,kel. B,vglltiden zir lang och bvggnationen paverkar de som bor i niromridet
r olika utstrzickrung. B,vggtidcn skulle foddngas om transporter av mass()r inte sker kvdlls-
och natteud och projcktct skulle frjrdvras. 

-f 
imfort med aktuella bakgrundsnivaer for omradct

nattetid framgir att dc sokta arbetena i liten utstrdckning kommer piverka den totala
liudnivin. Om skr,ddsltgarder enligt detta beslut dcssutom vidtas minskar c,u.cntuella

stcirningar vtterligare. Roende kommcr ocksA att erbjudas evakueringsbostad i de fall detta
bcdoms som nodr.dndigt.

Region Stockholm har inte for ar.sikt att arbeta sju dagar i l.cckan men har intc kunnat
preci.sera hur minga nitter arbetc kommcr att ske. Fon.altningen bcdomer att det 1r viktigt
att de boende fdr nigra arbetsfria ndttcr i vcckan varfor arbete ska undvikas natt mot lordag,
sondag och annan helgdag.

Ilorvaltningen vet av erfarenhet att backl)ud kan upplevas extra stcirande varfor dessa ska

hillas avstdngda om mojligt enhgt gdllande arbctsmiliokrav.

For-valtningen anser att dct krdvs en ldngre tid av unzidringen av arbetena for att kunna
bedoma om och hur dessa kan fortsdtta i framtrdcn och ton'altningen har dzirfor mcdgivit
godkdnnande ull och med den 31 oktober 2021,. For att fonaltningcn ska ha mo)lighet att
un-irdcra arbetena bchovcr Region Stockholm redor.isa uppgifterna enligt punkt 4 enligt
detta beslut. Lit6ver detta kommer fiin-altningen l6pande att stdmma av arbetena med
Region Stockholm, frzims t r..id trllsvnsmoten.

Beslutet gdller omedelbart 2iven om det overklagas. Detta motiveras med att det i deldomen
fran Nfark- och miliodomstolen ges miijlighet fdr tillsynsml,ndigheten att fatta beslut <>m

godkdnnande av avsteg och om beslutet <-rverklagas kommer det inte att hinna tas i bruk
undcr aktuell period. Svftet med mojligheten ull avstcg i gdllande deldom begrdnsas om dcssa

inte kan tas i ansprdk dirckt.

Lag,.;tiid

trnligtmiljobalken2kap.T\gzillerkrar.eni2,3\och6\idenutstr;ickningdetinteanses
orimLigt att uppfylla dem. \/id dcnna bedomning ska sarskild hdnsyn tas till nvttan av
skvddsitgirder och andra forsiktighetsmzitt jimfort med kostnaderna for sidana atgarder.
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Enligt mil)<ibalken 22kap.25 \\ ga11". att en dom som innebdr att tillstand ges till en

r..erksamhet kan innehhlla bestdmmelscr om tillsyn.

trnligt miljobalken 26kap.19 \ ska verksamhetsutcivarcn utfdra egenkontroll s6.som att
konuollera sin vcrksamhct for att motr.erka eller forcbl,gga olzigenheter fot mdnniskors hdlsa

eller mrljon. Enligt 26kap.21 $ fnr uilsvnsmyndigheten fdreidgga den som bedrir.er
verksamhet som det finns bcstdmmelser om i denna balk cllcr foreskrifter som meddelats
med av balken, att till myndighetcn limna de uppgifter och handlingar som behovs ior
tillsynen. Enligt 26 kap.22 \ nr den som bedriver en verksamhct eller vidtar cn itgard som
kan befaras medfora oldgenheter fot mdnniskors hd,lsa eller miijon eller den som annars dr

skvldig att avhjiilpa en oligenhet fran sadan vcrksamhet skvldrg att utfora sddana

undersokningar a\. vcrksamheten och dess verkningar som behcrvs for tillsynen. Ilnligt 26

kap. 26 \ fir en tillsvnsmvndighet besluta om att ett beslut ska gilla omedelbart ir.en om dct
<ivetklagas.

lnformation om debitering av tillsynsavgift

FinLigt rniljobalken (1998:808) 27 kap 1 \ har rnili"- och hdlsosk.vddsnimnden rdtt att ta ut
avgift for sin trlisyn. Avgift tas ut cnligt Solna stads taxa for provning och tillsvn rnom
miljobalken och striilskyddslagens omriden antagcn av kommunfullmiktige.

Timar.gift tas ut fci,r nedlagd handldggningstid. N{ed handlhggningstid ar.ses den sammanlagda

tid som varje tjdnsteman vid ndmnden har anvdnt for inldsning av drcndet, kontakter med
paficr, samrid med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, beredning i or,rigt ar'

irendet, foredragning, beslut. Iior inspcktioner, mdtni.ngar och andra kontroller som utfors
vardagar mellan kl. 19.00 och 07.00, lordagar, sondagar eller helgdagar, tas avgrft ut mcd 1,5

ganger ordinarie timar..gift. ()rdinarie timavgift ar for nzin'arandc 1 364 kronor.

Beslut om avgift fattas separat.

L ( t/t'
t---f 

- 
.--- \

-\nnelie Lindahl Stam
E nhets che f milj o sk,vdds tillsvn

Beslut inklusive delgivningskvitto till:
Iias tighets ag are f or'.

Rudviken -1 - Brf Solregnet, Regnstigen 2,1.69 60 Solna
Rudviken 7 - Brf Rudviken 7 i Solna, \riistra vagen 15 Pl Bv, 169 61 Solna
Opalen.l - Tage Liljedahl lrastighets AB, I(atrinelundsvlgen 20, 181 65 Lidingo
()palen 5 - Bostadsrittstcireningen ()palen 5, Nabo 6012, F-e 61,7,1.07 76 Stockholm
Smaragden 3 - Akuebolaget Oblongata, Sankt Eriksgatan 95 Br,, 1,1,3 32 Stockholm
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Hur man overklagar beslutet
Om ni r..ill civcrklaga detta beslut ska ni skriva vilkct bcslut ni overklagar och hur ni r.,ill att
det ska indras och skicka med handlingar eller annat som ni fi,cker stcider er uppfattning.
Ange beslutsnummer N,IHN/DB 2021 -31,5.

Underteckna overklagandet och uppge namn, organisationsnummer, postadress och gdrna

telefonnummer. Skrivelsen bor undertecknas av f,rrmatecknare.

Er 6r.erklagan kan postas till Ntiljo- och hzilsoskvddsnimnde\ 17L 8(r Solna, e-postas till
miliohalsosk)-ddsnamnden@solna.sc ellcr ldmnas till: N{iljci- och hilsoskyddsnimndcn, Solna
stadshus, Stadshusgingen 2

Vi kontroller^r att overklagandet kommit in i tid och vidarebefordrar dct sedan trll
Ldnssryrelsen. Overklagandet ska ha kommrt in til1 oss senast tre veckor efter att du fdtt detta

beslut.

Om uppgifter inkommit tillsammans med 6verklagandet som ger oss underlag for en nv
bedomning tas ett nytt beslut och detta tillsammans med det gamla beslutet och overklagan
skickas in ull ovennstansen for bedomning.


