Till dig som äger en energi-/bergvärmebrunn i Barkarbyområdet:

Installation av mätrör i din
energi-/bergvärmebrunn
Inför utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby mäter vi vattennivåerna i
närliggande energi-/bergvärmebrunnar innan, under och efter byggstart för att säkerställa att inte
skador uppstår. Vi behöver nu ett medgivande för att installera ett mätrör i din brunn.
Varför vill vi mäta i din/er brunn?

När vi bygger den nya tunnelbanan finns det risk att energi-/bergvärmebrunnar i närheten påverkas av grundvattensänkningar. Under sommaren
och tidig höst har vi därför undersökt marken inom den planerade T-banesträckningen. Din brunn är en av de som ligger inom detta område.
Vi vill säkerställa att inga befintliga energi-/bergvärmebrunnar skadas. Det
görs enklast genom att installera ett mätrör som vi läser av regelbundet.
Mätningarna är dessutom ett viktigt underlag vid eventuell skada.
Hur påverkas du/ni av installationen och mätningarna?





Landstinget står för alla kostnader av installationen.
Energibrunnens/bergvärmebrunnens kapacitet förändras inte av
mätinstallationen.
Vi gör regelbundna mätningar av vattennivån i brunnen innan,
under och efter byggstart som ni får ta del av.

Vad behöver vi av dig/er som ägare?







Ifyllt medgivande för installation och mätning (se bifogat medgivande och svarskuvert). Även om ni fått flera medgivande skickar
ni bara in ett till oss, det räcker att en lagfaren ägare signerar.
Skicka medgivande snarast möjligt.
Information om var brunnen finns. Våra tekniker kan hjälpa till att
lokalisera brunnen.
Via telefon bokar vi ett platsbesök och senare ett installationsdatum.
Skriv gärna ett telefonnummer och mailadress på medgivandet som vi
kan nå er på.

Vi blir cirka 35 000-40 000 fler
människor i länet varje år. Nu byggs
två mil ny tunnelbana och tio nya
stationer så att stockholmarnas vardag
ska bli smidigare.
I anslutning till tunnelbanan ska
Stockholms stad, Solna stad, Järfälla
kommun och Nacka kommun bygga
cirka 78 000 nya bostäder.
Den utbyggda tunnelbanan till
Barkarby station, Arenastaden, Nacka
och söderort binder samman regionen.

Har du frågor om installationen?
Simon Andersson, FUT
Tel. 08-564 855 16
Simon.andersson@sll.se
Har du frågor om avtal?
Karin Björkén Recica, FUT
Tel. 070-693 79 80
karin.bjorken-recica@sll.se
Har du frågor om utbyggnaden
av tunnelbanan?
FUT, förvaltning för utbyggd
tunnelbana, tel. 08-737 25 00

Bifogat finns också en sammanfattning från de båda informationsmöten
som hölls i Barkarbyskolan den 24 och 26 augusti 2015.
Läs mer om utbyggnaden av
Stockholms tunnelbana på
www.sll.se/tbanabarkarby

