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Tillståndsansökan   

för vattenverksamhet   

   

   

 

Information om inbjudan till samråd 
 
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna avser söka tillstånd för vattenverksamhet för att temporärt leda 
bort grundvatten vid schakt för grundläggning av byggnader inom kvarteret Bollen, fastighet Bollen 2. 
Inom kvarteret Bollen planeras byggnation av ett nytt kvarter bestående av fyra huskroppar. Ett 
garage om cirka 3 300 kvm kommer att sträcka sig under husen närmast Vintervägen, benämnda 
Stadskvarteret och Gårdshusen, samt under innergården och lokalgatan. Under Tegellängorna-huset 
mot Idrottsgatan planeras ett nytt skyddsrum.  
 
Den planerade verksamheten kommer innebära schakt i jord under grundvattennivå och viss 
länshållning av grundvatten kommer att utföras. Kring jordschakten kommer en tät spont sättas. Den 
planerade sponten kommer att minimera inläckaget i schaktet och få till följd att grundvatten-
avsänkningen runt schaktet bedöms bli liten. Den planerade verksamheten innebär att bortledning av 
grundvatten krävs i byggskedet. Tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken avses sökas 
för bortledningen av grundvatten under byggskedet.  
 
Som en del i tillståndsprocessen ska ett så kallat undersökningssamråd hållas i ett tidigt skede med de 
som kan beröras av verksamheten. Du/ni har fått detta brevutskick eftersom er fastighet ligger inom 
det område som kan påverkas av grundvattensänkning under ombyggnationen, se figur 1. 
Bostadsstiftelsen Signalisten avser att utreda om närliggande brunnar och husgrundläggning påverkas.  
 
Syftet med samrådet är att informera om den planerade vattenverksamheten och att inhämta 
kunskap och synpunkter inför det fortsatta arbetet med tillståndsansökan.  
 
Har du synpunkter eller frågor? 
Har du synpunkter eller frågor, kontakta gärna Kundservice:  
kundservice@signalisten.se eller tel. 08-705 22 00 
 

Hela samrådsunderlaget finns att läsa på Signalistens webbplats: www.signalisten.se/bollen  

 

 

 

 

1(2) 

 

 

 



  

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 

Postadress Besöksadress Telefon / e-post Webb Org. nummer 
Box 1104 

171 22 Solna 

Västra Vägen 11 A 

Solna 

08-705 22 00 

kundservice@signalisten.se 

signalisten.se 815200–1148 

     

     
 

   

 

Figur 1. Kartöversikt med markerat undersökningsområde. 
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