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FÖRORD 

Föreliggande rapport utgör en delredovisning av projektet "Grundvat
tenplanering - Styrning av grundvattennivåer i tätort". Övriga rappor
ter behandlar planeringsförutsättningar (delrapport 2), juridiska för
utsättningar (delrapport 3) samt grundvattenplanering - styrmedel 
(slutrapport). Projektet finansieras till stor del av Byggforsknings
rådet och med bidrag från Eksilstuna kommun och SGI. 

I den här rapporten redovisas hur fyra kommuner - Eskilstuna, Göte
borg, Stockholm, Örebro - i dagsläget (hösten 1991) behandlar grund
vattenfrågorna i tätort vid planering och byggande. Sammanställningen 
har gjorts genom intervjuer med olika befattningshavare vid personliga 
besök och telefonsamtal. Redovisningen har granskats av de intervjua
de. 

Antalet tillfrågade kommuner har av resursskäl måst begränsas. Urvalet 
har riktats mot sådana kommuner där det är känt att grundvattenför
hållandena följs upp och med varierande ambitionsnivå beaktas vid pla
nering och byggande. Även om urvalet är begränsat, torde resultaten 
väl spegla förhållandena i kommuner där grundvattenfrågorna har upp
märksammats. Sammanställningens form av lägesrapport utgör därmed 
också underlag för synpunkter och förslag i övriga rapporter. 

Ett varmt tack riktas till alla dem som offrat tid på att svara på 
frågor, skaffa underlagsmaterial och gå igenom utskrifter. 

Linköping i oktober 1991 

Per Ahlberg 
Projektledare 
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SA!VIlVIANFATTNING OCH SLUTSATSER 

1. Uppgiftslämnare 
Sammanställningen har gjorts på grundval av intervjuer med handläggan
de tjänstemän i de kommunala förvaltningarna. Ingen politisk förtroen
deman har medverkat. 

De tillfrågade företräder olika sektorer i kommunförvaltningarna -
stadsbyggnadskontor, stadsarkitektkontor, byggnadsnämnd, fastighets
kontor, tekniska förvaltningar (gatukontor, VA-verk}. Ett gemensamt 
drag är att någon av förvaltningarna har ett uttalat eller outtalat 
ansvar för bevakning av grundvattenförhållandena och att de övriga är 
beroende av kunskaper och uppgifter om dessa förhållanden för att 
kunna beakta dem i sin verksamhet. 

2. Geologiska/geotekniska förutsättningar 
Tre kommuner - Eskilstuna, Stockholm, Örebro - är belägna inom det 
mellansvenska låglandet med omväxlande fastmark (berg, morän}, grus
åsar och lerdalgångar eller lerslätter. Alla är belägna kring vatten
drag. Göteborg ligger inom den sydvästsvenska sprickdalsregionen med 
berghöjder och lerdalgångar som karaktäristiska drag, tex Göta älvs, 
Lärjeåns och Säveåns dalgångar. 

Ett gemensamt drag är att byggande i tätorterna i större eller mindre 
utsträckning påverkar och påverkas av grundvattensituationen. Källare 
och ledningsstråk samt tätning av markytor påverkar det övre grund
vattensystemet (sprickvattenzonen). Stora byggnadskomplex, gator och 
ledningsstråk kan bryta igenom dämmande berg- eller moräntrösklar, 
vilket inverkar på både övre och djupare liggande grundvattensystem. 
Särskilt djupa källare samt bergrum och tunnlar påverkar det undre 
grundvattensystemet, vilket är utmärkande för storstäderna Göteborg 
och Stockholm. 

Samtliga tillfrågade kommuner har också rapporterat skador som relate
rats till sjunkande grundvattennivåer, tex rötskadade trägrundlägg
ningar, sättningsskador i byggnader och allmänna marksättningar. Vissa 
skadefall har lett till långdragna tvister om ansvar och ersättning. 

3. Kunskapsuppbyggnad 
Samtliga tillfrågade kommuner har skaffat kunskaper om grundvattenför
hållandena genom uppföljning av nivåförändringar över tiden. Insatser
na har koncentrerats till områden med företrädesvis tät bebyggelse, 
där byggnadsaktivitet eller känsliga förhållanden motiverar observa
tioner för kontoll av ev avvikelser. De större kommunerna Stockholm 
och Göteborg har observationssystem som täcker större ytor på grund av 
mer omfattande bebyggelseområden och omfattande tunnelsystem i berg
grunden. 

samtliga fall omfattar observationerna grundvattennivåerna i botten
lagren och i många fall även den övre sprickvattennivån. I enstaka 
fall mäts även parvattentryck i lerlagren. 

I 
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Utöver denna uppföljning och registrering av grundvattnets nivåvaria
tioner finns systematiskt ordnade arkiv över utförda geotekniska un
dersökningar. I de flesta fall har underlaget kompletterats med ler
djupskartor eller sk byggnadsgeologiska kartor samt i några fall med 
enkla, behovsinriktade geohydrologiska kartor över begränsade områden. 
I alla fyra kommuner har också utförts sk grundläggningskartering för 
att kunna identifiera grundkonstruktioner som är känsliga för ändrade 
grundvattenförhållanden. I Stockholm finns även ett omfattande system 
för sättningsmätningar samt en särskild karta över tunnelsträckningar. 

De samlade kunskaperna är byggnadstekniskt inriktade i så måtto att de 
avser att ge underlag för att kunna beakta grundvattenförhållandena 
vid planering och beslut rörande tätortsbyggande. I alla kommuner 
finns så mycket kunskap som anses behövlig för att kunna bevaka och i 
viss mån styra grundvattenförhållandena vid planering och byggande. 

4, Kunskapsförmedling 
I samtliga kommuner samlas och sammanställs utförda observationer i 
tabeller och diagram för hand eller med datorstöd. I flera fall sker 
med visst tidsmellanrum en bearbetning av data för kartredovisning av 
isolinjer för grundvattennivåer. Göteborg tillämpar ett system för 
kartredovisning av "normala" och "avvikande" nivåförhållanden för 
grundvattnet. 

Övriga uppgifter av betydelse - byggnadsgeologiska och geohydrologiska 
kartor, husgrundläggningskartering, geotekniska utredningar, sätt
ningsmätningar och tunnelkartor - finns i de flesta fall samlade och 
tillgängliga på en eller två förvaltningar. 

Gemensamt för de fyra kommunerna är att det samlats en stor mängd 
kunskap och erfarenhet om grundvattenförhållanden och känsliga områden 
i respektive kommun. Dessa kunskaper och erfarenheter "behärskas" 
emellertid av personal med byggnadsteknisk eller geoteknisk inrikt
ning. Även om man gärna delar med sig av kunskaper och erfarenheter 
upplevs det av utomstående i många fall som att informationen inte är 
lättillgänglig - den måste begäras. Man måste känna till kunskapsban
ken, vem man ska vända sig till och när det är nödvändigt eller mindre 
angeläget att efterfråga information och råd. Särskilt för stora kom
muner som Göteborg och Stockholm - med en stor stab av handläggare på 
planavdelningarna - är det inte ovanligt att grundvattenfrågorna glöms 
bort i enskilda planärenden därför att man inte känner till att det 
finns information eller att det är nödvändigt att beakta grundvatten
förhållandena. 

Denna situation kan förklaras med bristande marknadsföring. Det har 
inte gjorts några särskilda insatser för att sprida information om den 
mängd kunskap och erfarenhet som samlats (och arkiverats) med tiden 
och vad den kan och bör användas till. I Eskilstuna har dock inrättats 
ens k geogrupp med representanter från olika förvaltningar. Geogrup
pen ska bl a sprida information om geoteknik och grundvattenfrågor, 
initiera utbildning och verka för att geofrågorna behandlas på lämp
ligt sätt i de olika förvaltningarna. Grundvattenförhållandena i tät
orten redovisas i särskilda årsrapporter. Rapporterna redogör för ob
servationsnätet, grundvattensituationen och hur den förändras och ten
denser som bör uppmärksammas. För närvarande övervägs att också produ
cera kvartalsrapporter. 
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Inte i något fall har gjorts försök att framställa brukaranpassat pla
neringsunderlag. Det är säkert inte heller någon lätt uppgift. En svå
righet är att grundvattenförhållandena ändras med tiden och att under
laget därför måste revideras med jämna mellanrum. Ett annat problem är 
att de olika sektorsintressena har skilda utgångspunkter i sitt för
hållande till grundvattenfrågorna. Modellen med årsrapporter i Eskils
tuna kan kanske utvecklas till någon form av generellt planerings
underlag. 

5. Strategiska beslut 
Några övergripande, strategiska beslut om hur grundvattenfrågorna i 
tätorterna ska behandlas har inte tagits i någon kommun. Den praxis 
som dock tillämpas har vuxit fram genom informellt samarbete mellan 
olika förvaltningar som fått eller tagit ansvar för att bevaka grund
vattenförhållandena. 

I Stockholm har vid olika tillfällen lagts fram förslag om generella 
djupbyggnadsbegränsningar med syfte att bl a reglera grundvattenför
hållandena. Förslagen har inte lett fram till något övergripande kom
munalt beslut men har ändå kommit att tillämpas vid planläggning i in
nerstaden. 

I Örebro har fullmäktige antagit ett miljövårdsprogram med riktlinjer 
för förvaltningarnas arbete med bl a dagvattenfrågor. Syftet är 
primärt ekologiskt betingat, men genom att verka för lokalt omhänder
tagande av dagvatten bidrar programmet även till bättre förutsättning
ar för grundvattenbildning. 

Andra beslut gällande inrättande och drift av observationssystem och 
geotekniska arkiv mm, utredningar om bevarande av viss bebyggelse, 
inrättande av geogrupper, utredning om undermarksplanering (Stockholm) 
samt uppdrag att bevaka grundvattenförhållandena kan ses som strategi
ska beslut med syfte att i större utsträckning beakta grundvattenfrå
gorna i tätorterna. 

6. Grundvattenhänsyn i planer och beslut enl PBL 
Samtliga kommuner har antagna översiktsplaner. Grundvattenfrågorna 
har dock ingen framskjuten plats. Det förs ingen diskussion om mål och 
medel eller ges några rekommendationer för hur grundvattenfrågorna ska 
hanteras vid planering och byggande. I underlaget till översiktsplanen 
för Stockholm ges dock en kort beskrivning av faktiska förhållanden om 
grundvattensänkning, sättningsskador, vatteninfiltration samt om hur 
frågorna bevakas vid planering och bygglovgivning. 

För detaljplaner är det vanligare att grundvattenförhållandena 
uppmärksammas. I Eskilstuna och Örebro förekommer ett regelmässigt 
samarbete mellan planförfattare och geotekniskt kunnig personal. Här
igenom bevakas och beaktas grundvattenfrågorna i detaljplanerna och 
deras omgivningar. Vid behov ges föreskrifter i planerna. I Göteborg 
och Stockholm finns också förutsättningar och ambitioner att på lik
nande sätt bevaka grundvattenförhållandena. Den större organisationen, 
större tätortsområden indelade i distrikt, bristande information om 
tillgänglig kunskap samt avsaknaden av lämpligt planeringsunderlag och 
övergripande policybeslut försvårar dock arbetet med en regelmässig 
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bevakning av grundvattenförhållandena i samtliga planer. Det har 
därför förekommit att detaljplaner antagits utan att nödvändig infor
mation och behövliga föreskrifter redovisats i planerna. Härtill 
kommer i samtliga kommuner problemet med alla äldre planer {före PBL) 
som i många fall inte redovisar grundvattenförhållanden eller ger 
föreskrifter för att beakta dem. 

Granskningen av ansökningar om bygglov är den sista kontrollsta
tionen för grundvattenhänsyn i plan- och byggprocessen. I samtliga 
kommuner sker en noggrann prövning av inverkan på grundvattenförhål
landena för byggobjekt i tätortsområdena. Prövningen bedöms vara nöd
vändig, eftersom det inte kan förutsättas att alla gällande planer har 
utarbetats med hänsyn till grundvattenförhållandena. Med stöd av PBL 
är det möjligt att ställa krav på tex vattentäta källare, förbud mot 
avsänkning av grundvattennivån eller andra byggnadstekniska åtgärder. 

Villkoren i byggloven blir således i många fall de enda styrmedlen för 
grundvattenhänsyn. De lider av svagheten att endast omfatta begränsade 
delområden, om det inte finns andra övergripande policybeslut som ger 
anvisningar för hur grundvattenförhållandena ska beaktas inom större 
områden. 

Enligt PBL krävs numera bygglov för tunnlar och bergrum som inte är 
avsedda för gruvdrift eller tunnelbana. I bygglovet för sådana under
marksanläggningar kan då ställas krav som anger hur grundvattenförhål
landena ska beaktas för hela anläggningen, tex kontrollprogram för 
grundvattennivåer, täthetskrav, infiltrationsåtgärder mm. Undantaget 
för tunnelbaneanläggningar vållar stora problem i Stockholm när det 
gäller hänsynen till grundvattenförhållandena, se vidare redogörelsen 
för Stockholm . 

..
7. Ovriga metoder för grundvattenstyrning 
För att genomföra projektiden "Grundvattenplanering - Styrning av 
grundvattennivåer i tätort" fordras kommunala beslut och åtgärder på 
olika nivåer. Övergripande, strategiska beslut saknas nästan helt {kap 
5). Översiktsplanerna ger inte heller någon vägledning {kap 6). Bevak
ningen av grundvattenfrågorna sker i den löpande ärendehanteringen 
genom informellt samarbete mellan kommunens förvaltningar, tex be
träffande detaljplaner och bygglov {kap 6). För icke bygglovpliktiga 
ingrepp, tex gatu- och ledningsbyggande eller sanering av äldre led
ningssystem, fordras att ansvariga förvaltningar och nämnder är inför
stådda med grundvattenförhållandenas betydelse och den praxis som 
tillämpas samt tar ansvar för sina åtgärder. 

Samtliga kommuner tillämpar LOD i olika utsträckning och för olika än
damål, bl a för att upprättahålla grundvattennivåer. Flertalet komuner 
har också genomfört saneringsprogram i äldre bebyggelseområden. Åtgär
derna har omfattat förstärkning av skadade husgrunder samt rivning och 
nybyggnad med grundläggning till fast botten. Härigenom har skapats 
områden som är mindre känsliga för förändrade grundvattennivåer. I 
Stockholm diskuteras förutsättningarna och möjligheterna att bedriva 
"undermarksplanering". 
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I de mindre kommunerna Eskilstuna och Örebro synes samarbetet kring 
grundvattenfrågorna fungera tillfredsställande. I Eskilstuna finns 
även en geogrupp för information, utbildning och samordning. 
Storkommunerna Göteborg och Stockholm har geoteknisk personal inom 
olika förvaltningar (fastighetskontor, stadsbyggnadskontor, 
gatukontor, VA-verk) som svarar för bevakning av grundvattenfrågorna. 

Svagheten med dessa informella system är att de blir beroende av 
enskilda personers intresse, initiativkraft, kompetens och 
samarbetsförmåga. Man kan också ställa frågan vem eller vilka som 
formulerar målen för verksamheten. 
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ESKILSTUNA KOJ.VIlV.IUN 

1. Uppgiftslämnare 
En första sammanställning av punkterna 1-5 har gjorts av Bengt Rosen, 
SGI, på grundval av projektrapporter åt Eskilstuna kommun inom ramen 
för utvecklingsprojektet "Grundvattenplanering". 

Tillägg och kompletteringar har gjorts efter besök i kommunen 91-09-19 
och samtal med 
Jan Krontorp och Roland Bengtsson, Stadsbyggnadskontoret; 
Rolf Klerborg, Byggnadsinspektionen; 
Birger Karlsson, Tekniska verken. 

2. Geologiska/geotekniska förutsättningar 
Eskilstuna ligger i mälarlandskapet utmed Eskilstunaån som förbinder 
Hjälmaren med Mälaren. Området ligger under högsta kustlinjen och har 
således legat under vatten periodvis. Området närmast Eskilstunaån be
står av mäktiga sättningsbenägna lersediment. Lerdjupet avtar åt norr 
och söder från lokalt ca 20 m i tätortens västra del med övergång till 
fastare lera, silt och morän med uppstickande berg. Moränen är huvud
sakligen finkornig (siltig), mycket fast och blockrik. Figur 2.1 redo
visar geologin i plan. Figur 2.2 visar schematiskt två jordprofiler 
genom dalgången med Eskilstunaån. 

Normalt finns torrskorpa utbildad de översta 1 a 2 metrarna i leran. 
Närmast Eskilstunaån innehåller leran relativt stor mängd organiskt 
material benämnt gyttjelera. På längre avstånd från ån dominerar nor
malkonsoliderad postglacial lera. 

Rådande förhållanden ger upphov till byggnadstekniska problem i form 
av sättningar på byggnader och anläggningar. Det finns inga uppgifter 
på att långsiktiga grundvattensänkningar förekommit. I det korta tids
perspektivet, ca 15 år, finns exempel från stenstaden där grundvatten
nivan sjunkit med ca 1 meter (figur 4.1). Sättningsskador har också 
satts i samband med att dämmande grundvattentrösklar sprängts bort. 

3. Kunskapsuppbyggnad 
3.1 Grundvattenobservationer 

Tillkomst 

De första grundvattenmätarna tillkom omkring 1970 i samband med ut
byggnaden av fjärrvärmenätet. Ett grundvattennät byggdes ut succesivt 
med mätare i friktionsjord under leran. Efter utredning av administra
tiva kontoret och i samråd med kommunens tekniska förvaltningar beslöt 
kommunstyrelsen (KS §393/1982) och sedermera kommunfullmäktige att 
tillsätta en utredning för inventering av de geotekniska förhållandena 
inom kommunens centralområde. Utredningen skulle undersöka den aktuel
la geotekniska kunskapen inom förvaltningarna och kartlägga denna samt 
grundvattensituationen inom området. Utredningen, som antog arbetsnam
net "Grundvattengruppen" har genomfört en husgrundläggningskarte
ring, sammanställt en geohydrologisk beskrivning och 
kompletterat grundvattennätet. 
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Figur 2.1. Utsnitt från "Geologisk-geoteknisk karta över Eskilstuna 
centrala del", upprättad 1974 av AIB AB. Ursprunglig skala 1:20 000. 
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Figur 2.2. Schematiska profiler enligt fig 2.1 (sekt A och B) visande 
jordlagerföljden i dalgången med Eskilstunaån. 
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Nuvarande förhållanden 

Grundvattenmätare finns nu både i friktionsjord och på olika nivåer i 
ovanförliggande lerjordar. Sammanlagt finns ca 250 mätare i "central
området" och ytterligare ca 140 mätare inom kommunen. Dessutom har ett 
50-tal mätare varit i drift under kortare perioder i samband med spe
ciella byggprojekt. 

Stationsuppgifter och mätdata lagras och hanteras med datorprogrammet 
"Grundvatten". Utskrift kan göras på skärm eller papper i form av lis
tor och diagram (fig 4.1). En tolkning av normala grundvattennivåer i 
friktionsjorden finns sammanställd på karta i skala 1:10 000, figur 
4.2. 

För att rationalisera mätandet har mätarna i centralområdet delats in 
i grupper respektive delområden. Dessa representeras av referensmätare 
i ett hierarkiskt system med gruppreferensmätare, referensmätare för 
delområde och huvudrefrensmätare. Referensmätarna har valts ut på 
platser där inverkan från mänsklig aktivitet är så liten som möjligt. 
Huvudreferensmätaren ligger därför strax utanför det egentliga centra
lområdet. Avläsningar görs minst två gånger per år upp till tolv 
gånger per år beroende av mätarens plats i systemet. 

Typ av mätare Avläsn (ggr per år) 
Huvudreferensmätare (5 st) D 12 
Referensmätare i delomr {20) □□□ 12 
Gruppreferensmätare {45) □□□□□ 4-5 
Övriga mätare (172) □□□□□□□ 2-4 

[ ca 1050 avläsn per år 

Mätarna i friktionsjord är av öppen typ. I lera/silt har mätaren en 
filterspets. För att möjliggöra mätning av snabba förändringar är ett 
tjugotal mätare av sluten typ. 

Etableringskostnaderna för grundvattennätet har finansierats med kom
munala anslag. I driftsskedet sker ensamfinansiering från Tekniska 
Verken (1/3) och från Stadsbyggnadskontoret {2/3). 

3.2 övrigt underlag 

För översiktliga bedömningar finns jordartskartan (SGU Ser Ae nr 103} 
och hydrogeologiska karta (SGU Ser Ag nr 8), båda i skala 1:50 000. 
Dessutom finns en speciell geologisk-geoteknisk karta över centralor
ten framtagen av Allmänna Ingenjörsbyrån 1974 i skala 1:20 000. 

Kommunen bevakar risken för grundvattenförändringar i detaljplan och 
vid bygglovsansökan (se vidare kap 6). Byggherren kan åläggas att kom
plettera grundvattennätet kring byggplatsen och svara för att av
läsningar görs anpassat till byggverksamheten. Kommunen utför ofta det 
praktiska arbetet och kan med hjälp av äldre mätdata rita upp långa 
mätserier som referensmaterial. 

Lokala grundvattennivåvariationer kan jämföras med naturliga variatio
ner hos närliggande mätare eller hos referensmätarna. En styrka för 
jämförelsen brukar vara att jämföra nettonederbörd (mätt nederbörd ef
ter avdrag för potentiell avdunstning) med grundvattennivå. Nettone
derbörden beräknas med utgångspunkt från mätt nederbörd och lufttempe
ratur, vilka registreras lokalt i Eskilstuna. 
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Kommunen har medverkat till att ett mindre antal perkolationsmagasin 
anlagts i samband med exploatering. Om särskild utredning kunnat visa 
att grundvattenbildningen minskar till följd av exploateringen har 
byggherren ålagts att anlägga perkolationsmagasin med kapacitet så att 
naturlig grundvattenbildning bibehålls. 

Kommunen har sin vattentäkt i Strömsholmsåsen sydväst om staden. Åsen 
kommer inte i direkt beröring med centralområdet. 

Bergtunnlar saknas i centralområdet. Däremot finns djupa skyddsrum och 
källare. Ansökan för permanent pumpning har ej registrerats men det 
finns sannolikt ett antal källare med mer eller mindre varaktig pump
ning. 

Som nämnts under 3.1 har en husgrundläggningsinventering utförts kring 
1985 med redovisning av centralortens bebyggelse på kartor i skala 
1:1000. Sättningskänsliga objekt kan utläsas, tex "Hus grundlagt på 
murar och/eller plintar med eller utan rustbädd på lera". 

4. Kunskapsförmedling 
4.1 Redovisningssystem 

Mätta grundvattennivåer och nettonederbörd redovisas i skriftliga rap
porter. Årsrapporterna redovisar bl a kartor (grundvattennivån i 
friktionsmaterial, fig 4.2), diagram (portryck mot jorddjup respekti
ve grundvattennivå mot tiden), trender (fig 4.1), grundvattenbildning 
(jämförelse nettonederbörd - grundvattennivå i referensstationer). En 
ny rutin med kvartalsrapporter håller på att införas för att snab
bare nå ut med information om grundvattenläget i stort och förändring
ar hos i första hand referensmätarna. Här informeras också om arbets
platser där djupschaktning förekommer så att länshållning/grundvat
tensänkning måste tillgripas. Observationer av stora förändringar 
rapporteras direkt till ansvariga handläggare inom Tekniska verken 
och Stadsarkitektkontoret för särskild bedömning. 

Alla kända uppgifter om grundvatten och geotekniska undersökningar 
finns samlade inom Geo- och Mätningsavdelningen med hjälp av ADB-pro
grammet Grundvatten och ett ADB-register för geotekniska undersökning
ar. 

4.2 Informationsspridning 

Information om grundvattenförhållanden sprids genom de skriftliga rap
porter som nämnts under 4.1. Muntliga direktlarm är beroende av fält
personalens känsla för observerade mätdata. Särskilda mätningar kring 
byggobjekt resulterar i egna listor och diagram. 

Eskilstuna kommun har sedan 1988 en organiserad samarbetsform över 
förvaltningsgränserna kallad uGeogruppu med representanter från främst 
de tekniska förvaltningarna: Stadsarkitektkontoret (sammankallande), 
Planavdelningen, Stadskansliet, Fastighetskontoret, Miljöförvaltning
en, VA-verket, Gatukontoret, Parkkontoret, Markanläggningskontoret, 
Värmeverket, Renhållningsverket. I Geogruppen behandlas frågor som 
grundvattenplanering, utbildning i geoteknik, geodatabank, geoutred
ningar, vibrationer, aggresiv jord, radon. 
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Figur 4.1. Diagram visande grundvattnets trycknivå i relation till 
periodens medelvärde för station 7705. Grundvattennivån visar 
sjunkande tendens. Från kv Vapensmeden i centrala Eskilstuna. 
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Figur 4.2. Del av karta visande isolinjer för grundvattnets trycknivå 
bottenlagren (medelnivå för lång period). Strömningsriktningar anges 

med pilar. Kartan redovisar även jordlagerförhållanden. 
i 
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Såväl kommunens tekniska förvaltningar som geoteknikkonsulter, bygg
herrar och entreprenörer tillhandahålls uppgifter ur grundvattennätet 
efter förfrågan. 

5. Strategiska beslut 
För närvarande finns inget kommunalt beslut om att kommunen ska för
hålla sig på ett visst sätt när det gäller grundvattenförhållandena i 
tätorten. 

Det tidigare {kap 3) nämnda KS/KF-beslutet om en grundvattengrupp samt 
senare beslut om utbyggnad av observationsnätet och inrättande av en 
geogrupp får ses som strategiska beslut med syfte att ägna ökad upp
märksamhet åt grundvattenfrågorna i tätorten. 

Inom geogruppen och pågående projektet "Grundvattenplanering" har ut
arbetats förslag till beslutsunderlag/policy beträffande djupbyggnads
villkor, perkolation, ledningsbyggande och grundvattenpumpning. Avsik
ten är att, när Geogruppen godkänt skrivningen, ärendet skall dras för 
politikerna. 

Grundvattnets kvalitet har tagits upp till diskussion i olika arbets
grupper på tjänstemannanivå. Man har hittills valt att inte satsa på 
sådana undersökningar. 

6. Grundvattenhänsyn i planer och beslut enl PBL 
6.1 översiktsplan 

I översiktsplanen för Eskilstuna kommun, antagen den 26 april 1990, 
har grundvattenfrågorna ingen framskjuten plats. Planen redovisar be
fintliga ytvatten- och grundvattentäkter med skyddsområden. Förutom 
till kommunens huvudvattentäkt ges inga rekommendationer om hur grund
vattenförhållandena ska beaktas eller behandlas. Vatten- och grundvat
tenfrågor hänskjuts till vidare utredning i samband med den revidering 
av kommunens miljöprogram som redovisas i översiktsplanens program för 
genomförandeåtgärder. 

Som underlag för en sådan revidering finns en vattenöversikt (KTH, 
Kulturteknik, examensarbete 1983; Stadsbyggnadsrapport 1983:13). Vat
tenöversikten avslutas med förslag till mål och åtgärder redovisade 
med utgångspunkt från olika sektorsintressens anspråk och inverkan på 
vatten- och grundvattenförhållandena. 

Grundvattnet som förutsättning eller hinder för bevarande eller byg
gande i tätorten behandlas ej. Enligt Stadsbyggnadskontoret är det 
dock fullt möjligt att i översiktsplanen formulera mål och rekommenda
tioner för hur grundvattenförhållandena ska beaktas. Detta kan bli ak
tuellt i de fördjupningar av översiktsplanen som nu förbereds. 
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6.2 Detaljplaner 

Stadsbyggnadskontorets planavdelning medverkar i geogruppen. Härigenom 
får man allmän kunskap om grundvatten- och övriga geoförhållanden. I 
samband med olika planförslag diskuteras de specifika förhållandena 
inom planområdena med Tekniska Verkens markanläggningskontor, som 
svarar för geoarkiv och behövliga geotekniska utredningar inklusive 
synpunkter och rekommendationer beträffande grundvattenförhållandena. 
De geotekniska förutsättningarna redovisas därigenom regelmässigt i 
alla detaljplaner. 

Däremot har det inte varit vanligt att redovisa bestämmelser i detalj
planerna med hänsyn till grundvattenförhållandena. På senare tid (från 
och med PBL) har emellertid tagits in föreskrifter i detaljplaner för 
centrumområdet beträffande tex förbud mot källare, källargolvsnivåer 
och lägsta nivå för dränerande ingrepp. 

6.3 Bygglov 

Geotekniska förhållanden inklusive grundvattenfrågor bevakas regelmäs
sigt vid bygglovsprövningen. I de fall byggobjektet ligger inom plan
lagt område och detaljplanen ger föreskrifter om hur grundvattenför
hållandena ska beaktas fordras i regel inga ytterligare krav i bygglo
vet. Den byggande får uppgifter om grundvattensituationen och de 
nivåer som är betydelsefulla för omgivningspåverkan. 

I övriga fall kontrolleras företagets inverkan på grundvattenför
hållandena. Vid behov ges föreskrifter om tex geoteknisk undersök
ning, kontroll av grundvattennivån och lägsta nivå för dränerande in
grepp. Vid särskilt omfattande djupbyggnadsåtgärder kan krävas kon
trollprogram avseende grundvattenförhållandena under och efter bygg
nadstiden . 

.. 
7, Ovriga metoder för grundvattenstyrning 
7.1 Formella beslut/åtgärder 

Utöver de beslut som gäller grundvattengruppen, observationsnätet och 
geogruppen föreligger ej några formella beslut om mål och medel med 
avseende på grundvattenfrågornas hantering. Bevakningen av frågorna 
sker i den löpande ärendehanteringen genom informellt samarbete mellan 
kommunens förvaltningar och i geogruppen. 

7.2 övriga förebyggnade åtgärder 

Utvecklingsarbetet i det här fou-projektet drivs i nära samarbete med 
Eskilstuna kommun. I kommunens geogrupp behandlas bl a frågor kring 
grundvattenplanering, tex faktaunderlag, planeringsunderlag, bearbe
tad information, informationsspridning, beslutsunderlag och styrmedel. 
Under hösten 1991 utformas förslag till vissa styrmedel, såsom be
slutsunderlag för djupbyggnadsvillkor, policy för perkolation, regler 
för ledningsbyggande och regler för grundvattenpumpning. Därnäst pla
neras ett system för sättningsmätningar för att ringa in områden med 
pågående sättningar. Avsikten är att på sikt få fram metoder och er
forderliga beslut för att tillämpa "grundvattenplanering". 
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GÖTEBORGS KOMMUN 

1. Uppgiftslämnare 
Lars-Gunnar Hellgren och Jan Bergström, Stadsbyggnadskontoret, 
besök 91-03-18. 

Ove Bramstång, Gatukontoret, 
telefon 91-04-10. 

Olle Ljunggren, VA-verket, 
telefon 91-04-15 samt handlingar. 

2. Geologiska/geotekniska förutsättningar 
Göteborgsområdet utmärks av en starkt sönderskuren terräng med djupa 
sprickdalar och däremellan höga bergplatåer. Höjdskillnaden mellan 
dalbottnarna (under jordlagren) och platåerna uppgår ofta till mer än 
200 m. Platåerna domineras av kalt berg medan dalgångarna är fyllda 
med mäktiga leravlagringar. Den dominerande sprickdalen i Göteborg är 
Göta älvs dalgång. Här är jorddjupen vanligen 50 till 100 m. 

Dalgångarna är fyllda med glaciala och postglaciala leravlagringar som 
ofta är avsatta direkt på berggrunden. Morän och isälsavlagringar 
mellan berggrunden och leran förekommer sparsamt, jfr fig 2.1. 

Dessa förhållanden ger upphov till byggnadstekniska problem både i 
samband med grundläggningsarbeten och under bruksstadiet. Det är 
vanligt att lerdjupen varierar - i vissa fall avsevärt - under byggna
der. I extrema fall grundläggs en husgavel på berg medan den andra får 
läggas på pålad konstruktion. Husgrunderna blir känsliga för sätt
ningsrörelser i marken, som kan uppstå till följd av fyllningar på 
marken eller sänkning av den övre eller djupare grundvattennivån eller 
i sämsta fall som en följd av både fyllning och dränerande ingrepp. 
Genom att grundvattenmagasinen i bottenlagren oftast är små, blir de 
särskilt känsliga för dränerande ingrepp. 
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Figur 2.1. Schematisk profil genom sydvästsvensk sprickdal. Observe
ra den stora mäktigheten hos den glaciala leran samt omgivande höjdom
rådens fattigdom på lösa jordlager. Figur från skriften: Våtmarker, 
Mineralråvaror, Geologiska och geotekniska förhållanden; FRP, Under
lagsmaterial nr 3.79, fig 30. 
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3. Kunskapsuppbyggnad 
3.1 Grundvattenobservationer 

Tillkomst 

Flertalet observationspunkter i Göteborg kom till under åren 1968-75 i 
samband med en intensiv fas av tunnelbyggande. Syftet var att följa 
upp effekterna av de olika tunneldragningarna på grundvattennivåerna i 
bottenlagren under leravlagringarna för att vid behov kunna sätta in 
lämpliga motåtgärder. Några år efter färdigställande av resp tunnel 
minskades observationstätheten när läget bedömdes vara under kontroll. 
Ansvariga intressenter under dessa år var kommunens VA-verk samt 
GRYAAB (det regionala avloppsreningsverket) och Televerket. 1979-80 
övertogs ansvaret för uppföljning av kommunens gatukontor. 

Andra punkter har tillkommit i samband med specifika projekt, tex in
venteringen av grundläggningsförhållandena i "stenstaden" i de centra
la stadsdelarna, där intresset gällde att skydda gamla trägrundlägg
ningar. 

I anslutning till kartläggningen av skredriskområden i Göteborg och 
den därpå följande uppföljningen av stabilitetsförhållanden installe
rades och avlästes ett stort antal punkter med portrycksmätare. 

Observationsnätet har således byggts upp successivt med anledning av 
befarade förändringar i grundvattennivåerna till följd av tunneldrag
ningar, ledningsbyggande och övrig grundläggningsverksamhet, samt be
träffande portrycksmätningar för att övervaka stabilitetsförhållanden. 
Observationsrören har fördelats på såväl öppna som slutna akvifärer 
samt för kontroll av sprickvattennivåer (det övre grundvattenmagasi
net). Punkterna har också fördelats geografiskt inom olika stadsdelar. 

1983 omfattade systemet 1.350 öppna grundvattenrör och 720 portrycks
mätare samt 130.000 avläsningar. Samtliga rör var dock ej i funktion. 
Avläsningar gjordes normalt 4 gånger per år och samlades i ett datare
gister. 

Nuvarande förhållanden 

Sedan 1980 föreligger ett kommunalt beslut att Gatukontoret ska svara 
för och driva observationsnätet i samlad regi för Göteborgs kommun. 
Den stora datainsamlingen var emellertid betungande. 

För att rationalisera driften och höja kvaliteten på observationerna i 
de enskilda punkterna har antalet avläsningspunkter minskats och 
antalet avläsningar per år ökats. I dagsläget mäts ca 160 öppna rör 
till bottenlager 6 gånger årligen samt ca 60 sprickvattenrör i inner
stad med trägrundläggning 4 gånger per år. Eftersom kommunen förstärkt 
de mest utsatta skredriskområdena, har portrycksmätningarna kunnat 
slopas. För vissa tunnelstråk bekostar Energiverket dessutom mätningar 
i 25 rör 6 gånger per år samt i 60 rör 2 gånger per år. 

Neddragningen av antalet observationspunkter har kunnat göras med 
ledning av tidigare observationsserier och samlade kunskaper om reak
tioner i olika akvifärstyper. Driften av det nuvarande systemet ska 
medge en tillräckligt god uppföljning av normala och onormala föränd
ringar. Dessutom finns resterande ca 700 fungerande observationsrör i 
reserv och kan aktiveras vid speciella tillfällen. 
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Som referens används SGUs grundvattenkors i Harestad, Sandsjöbacka och 
Härskogen, vilka inrättades genom STEGA-gruppens försorg. 

De samlade resultaten omfattar nu mätningar från totalt 1.600 öppna 
rör, varav ca 100 avser sprickvattensystemet, samt 900 portrycksmäta
re. Sammanlagt finns ca 155.000 avläsningar registrerade. 

Budgeten för 1991 ligger på 175 tkr. Medlen ska täcka alla utgifter 
för att driva systemet, dvs kostnader för avläsningar, underhåll och 
redovisning. 

3.2 övrigt underlag 

I samband med inventeringen av grundläggningsförhållandena för bebyg
gelsen inom den sk Stenstaden i centrala Göteborg upprättades lermäk
tighetskartor. Dessa a-jourförs allteftersom nya uppgifter tillkommer. 

Lermäktighetskartor för hela kommunen tas också fram i form av ett mer 
långsiktigt arbete. Kartorna kompletteras undan för undan i den takt 
ny information tillkommer genom utförda geotekniska undersökningar. 

Enkla geohydrologiska kartor över hela kommunen upprättas också. Kva
liteten och täckningsgraden är varierande beroende på tillgänglig in
formation. På kartorna markeras grundvattnets strömningsriktningar 
baserat på grundvattennivåns medelvärde i de olika observationspunk
terna. 

0bservationsserierna och karteringarna har visat att det geohydrolo
giska systemet till övervägande delen utgörs av slutna akvifärer som 
regelbundet fylls på. Normalt föreligger inga stora sänkningar av por
trycken i bottenlagren under leran men lokala avsänkningar förekommer 
inom vissa områden intill tunnlar. Där försöker man upprätthålla 
grundvattennivån med konstgjord infiltration. I en del fall har det 
skett en sänkning av den övre grundvattennivån (sprickvattensystemet) 
till följd av dränage till djupt liggande ledningar. 
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4, Kunskapsförmedling 
4.1 Redovisningssystem 

Den normala, löpande redovisningen sker på kartor, där samtliga ob
servationspunkter finns markerade. Intill punkterna finns symboler som 
betecknar om grundvattentrycket är "normalt", "lågt", artesiskt eller 
har en bestående avsänkning. I symbolerna anges mätperiodens medelvär
de samt min- och max-värden samt under symbolen mätperiod och längre 
avbrott i mätserien, se fig 4.1. Kartorna revideras med nya uppgifter 
vartannat år. 

Samtliga observationer finns nu lagrade i ett nytt PC-baserat datorsy
stem som kan producera resultat i diagramform eller på lista. Systemet 
beräknar också medel-, max- och min-värden för varje punkt. Diagram
redovisningen kan kompletteras med nederbördshistogram från fyra av 
VA-verkets mätstationer. 

Den normala uppföljningen sker via kartredovisningen. Någon aktiv upp
följning av långsiktiga trender i diagramform från det egna nätet sker 
ej. Observationspunkter som varit i drift länge medger emellertid dia
gramredovisning av mätserier omfattande 20 år. Långsiktiga förändring
ar bedöms med ledning av resultaten från SGUs grundvattenkors. 

För den löpande verksamheten ritas kontinuerligt diagram från några 
utvalda, representativa punkter. Resultaten finns lätt tillgängliga på 
väggen hos ansvarig tjänsteman. 

4.2 Informationsspridning 

Gatukontoret har genom kommunalt beslut drifts- och övervakningsansvar 
samt ansvar för att svara på frågor och rapportera onormala föränd
ringar till berörda förvaltningar. 

Kommunala förvaltningar har informerats om observationssystemet och 
vad det kan prestera. Flertalet geoteknikkonsulter och entreprenörer 
känner också till systemet. Byggherrar får information i samband med 
ansökan om bygglov. Hittills har emellertid inte drivits någon aktiv 
marknadsföring internt inom kommunen eller externt till tänkbara avnä
mare om systemet och om fördelarna med att utnyttja informationen. 
Därmed beror det på den enskilde tjänstemannens, konsultens eller 
byggherrens "kom ihåg" och intresse om tillgänglig information utnytt
jas. I vissa fall (större ingrepp) drivs separata utredningsprojekt om 
grundvattenförhållandena. De inblandade parterna får då direkt infor
mation om förhållandena och om vilka hänsyn och åtgärder som krävs med 
anledning av grundvattensituationen. 

I samband med projektering av nya tunnelprojekt, tex energitunnlarna 
under 80-talet och de nu aktuella biltunnlarna, har grundvattendata
banken legat till grund för geohydrologiska utredningar och upprättan
de av kontrollprogram. 

Uppgifter från systemet förmedlas till självkostnad. Diagramredovis
ning sker på beställning för specifika projekt. 
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GATUKONTORET GÖTEBORG 
PROJEKTERINGSAVDELNINGEN 
GEOTEKNISKA BYRÅN 

SAMMANSTÄLLNING AV GRUNDVATTENSITUATIONEN 
I GÖTEBORG 

BETECKNINGAR 

"NORMALT"GRUNDVATTENTRYCK 
0 - 3 M UNDER MARKYTAN 

"LAGT" GRUNDVATTENTRYCK 
LÄGRE ÄN 3 M UNDER MARKYTAN 

GRUNDVATTENTRYCK ÖVER MARKYTAN 
(ARTESISKT) 

INOM MÄTPERIODEN KVARSTÅENDE 
GRUNDVATTENSÄNKNING 

OVANSTÅENDE BEDÖMNINGAR ÄR GJORDA FRÅN VARJE 
OBSERVATIONSPUNKTS MÄTPERIOD OAVSETT LÄNGDEN 
PA PERIODEN 

BETECKNAR BEFINTLIGA TUNNEL
STRÄCKNINGAR 

MÄTPERIOD SAMT EVENTUELLT LÄNGRE 
AVBROTT I MÄTSERIEN 

0000-0000 
-(0000-0000) 

Figur 4.1. Beteckningssystem som används för redovisning av grund
vattenförhållanden på karta. Från Göteborgs gatukontor. 
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STOCKHOLMS KOJ.VII.VIUN 

1. Uppgiftslärnnare 
Håkan Bohm, Fastighetskontoret, besök 91-04-16. 

Gustaf Landahl och Torsten Egerö, Stadsbyggnadskontoret, 
besök 91-04-22. 

I framställningen återges kopior från följande dokument: 
@ Översiktsplan för Stockholm, Planeringsunderlag 
@ Planeringen av undermarksbyggandet i Stockholm, Stockholms stads

byggnadskontor, Gustaf Landahl, Utkast 1989-09-01. 

2. Geologiska/geotekniska förutsättningar 
I ett regionalgeologiskt perspektiv ligger Stockholm inom det mellan
svenska låglandet. Endast inom mycket begränsade områden når det 
nivåer över högsta kustlinjen (HK). Regionen karaktäriseras av utbred
da lerslätter, mindre berg- och moränområden samt stora åsar som ge
nomkorsar landskapet huvudsakligen i nord-sydlig riktning. Kalt berg 
förekommer inom området med mycket varierande utbredning. På Södertörn 
samt i Stockholms skärgård utgörs ca 50% av kalt berg. Moränen är 
oftast tunn och följer underlagets topografi. I Mellansverige har den 
normalt en sandig-moig sammansättning. 

Ett mycket karakteristiskt inslag i Mellansveriges geologi är de stora 
åsarna (tex Stockholmsåsen). Dessa höjer sig ofta flera tiotal meter 
över omgivande lerslätter men kan även ligga som dalfyllnader eller 
som terrasser utefter bergsidorna. Under högsta kustlinjen är åsarna 
ofta kraftigt omlagrade. Över det grova materialet från isälvarna 
(block, sten, grus och sand) avlagrades det finaste slammet som 
glacial lera (ofta varvig lera). När landet senare höjde sig utsattes 
isälvsavlagringen för vågornas påverkan. Den glaciala leran omlagrades 
och transporterades ut till lägre liggande områden och avsattes där 
som yngre postglacial lera tillsammans med de finaste kornen från 
svallade moränhöjder. Även delar av det grövre isälvsmaterialet omlag
rades och avlagrades som svallgrus på åsens sluttningar och täcker där 
de äldre lerorna, se fig 2.1. En isälvsavlagring under HK har sålunda 
en ofta mäktig svallgruskappa, som skiljs från det ursprungliga is
älvsmaterialet av ett lager lera, fig 2.1. 

Lerorna har stor utbredning i Mellansverige, speciellt i Mälar
Hjälmar-sänkan samt i stora delar av Uppland och Sörmland. Lerorna 
utgörs dels av en undre ofta varvig (glacial) lera samt en övre, grå
blå (postglacial) lera, jfr fig 2.1. Den senare har betydligt högre 
halt organiskt material än glacialleran. Lerornas mäktighet är ofta 
ett tiotal meter. I de sörmländska sprickdalarna kan dock mäktigheten 
vara betydligt större. 

Genom att praktiskt taget hela det mellansvenska området har legat 
under högsta kustlinjen har områden som varit exponerade mot vågorna 
utsatts för en omfattande svallning och omlagring i samband med land
höjningen. Finmaterialet, ler och silt, har uppslammats i vattnet och 
förts ut och sedimenterat i en lugnare miljö. De grova svallsedimenten 
underlagras ofta av silt eller lera (fig 2.1). 

SGI Varia 353



33 

I mycket skyddade lägen, tex i havsvikar, har en uppåt i lagerföljden 
ökande halt organiskt material inblandats i lerorna, vilket medfört 
avsättning av gyttjeleror. Torvavlagringarna i området är vanligen un
derlagrade av mäktiga gyttjor och leror, jfr fig 2.1. 

I underlaget till översiktplanen för Stockholm (se vidare kap 6) ges 
följande beskrivnng av förhållandena. 

SÄTTNINGS- OCH 
SKREDRISKER 
Varierande grundförhållanden 
Stockholm har i stort sett goda grundförhål
landen och risken för större skred är liten. 
Stadens många höjdpartier - berg som till 
viss del är täckt av morän - är ur geoteknisk 
synvinkel att betrakta som fast mark. Den 
s k Stockholmsåsen i nord-sydlig riktning 
genom Stockholm är i också allmänhet god 
byggnadsmark- delvis löst lagrat åsmaterial 
kan dock ge sättningar vid pål- och spont
slagning. 

Mellan höjdpartierna och i lågt liggande 
terräng förekommer lerområden. Leran täcker 
upp emot 40 % av Stockholms yta. Ovanliga 
jordlagerföljder, som t ex sand på lera och 
lera inbäddad i grusåsen, förekommer. 

Svårbebyggda organiska jordar som torv, 
gyttja och lera har bildats på flera platser, 
oftast i gamla kärr och igenväxta sjöar. 
Svårgenomtränglig fyllning har ibland ock
så lagts på lösa jordlager, tex längs stränder
na av vikar och sjöar. I dessa typer av 
områden måste risken för sättningar och 
skred pga uppfyllnader och/eller grundvat
tensänkning beaktas, varför dyra grundlägg
ningsmetoder måste tillämpas. 

Områden med synnerligen besvärliga grund
förhållanden, som vid bebyggelse kräver 
mycket långa pålar, utgörs av branta slutt
ningar etc har i många fall lämnats obe
byggda. På senare tid har dock även dessa 
blivit aktuella att bebygga. Exempel på ett 
svårbebyggt område är Sickla-Lugnet. 
Omfattande studier av de geotekniska och 
geoekonomiska förutsättningarna krävs då 
nybebyggelse planeras i dessa typer av 
områden. 
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m. ö.h. 
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Figur 2.1. Tvärsnitt genom en mellansvensk rullstensås under högsta 
kustlinjen. Isälvsavlagringen täcks nästan av glacial och 
postglacial lera, vilka överlagras av svallsediment såväl 
kring åsen som i den anslutande moränsluttningen. I sänkan 
täcks leran av gyttja och torv. 
Figuren samt merparten av beskrivningstexten har hämtats 
från skriften: Våtmarker, Mineralråvaror, Geologiska och 
geotekniska förhållanden; FRP, Underlagsmaterial nr 3.79. 
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3. Kunskapsuppbyggnad 
3.1 Grundvattenobservationer 

Tillkomst 

I samband med tidigare tunneldragningar och tunnelbaneutbyggnaden på
börjades utvecklingen av ett observationssystem med grundvattenrör och 
sättningspeglar. I anslutning till ett saneringsprogram på 70-talet 
(kap 5) sattes ett stort antal observationsrör i inner- och ytterstad. 
Flera grundvattenrelaterade skadefall, tex Mariatorget, Karlaplan och 
Enskededalen, underströk behovet av grundvattenobservationer. Uppbygg
naden kom till stånd på initiativ av fastighetskontoret. 

Nuvarande förhållanden 

Fastighetskontorets geobyrå ansvarar för drift och underhåll av obser
vationssystemet. Systemet omfattar idag ca 1.000 öppna rör för avläs
ning av övre och undre grundvattennivåer samt 2.500 dubbar i byggnader 
och 50 markpeglar för sättningsmätning. 0bservationspunkterna är geo
grafiskt fördelade över hela kommunen. 

Stockholms läns landsting (SL}, som svarar för utbyggnad och drift av 
tunnelbanenätet, har byggt upp ett eget system för grundvattenobserva
tioner i anslutning till tunnelsystemet. Mätning och redovisning 
utförs av konsult. Kommunen får tillgång till resultaten efter begä
ran. 

Avläsningar i kommunens nät sker minst tre gånger vartannat år, inom 
vissa områden sex gånger årligen. Många rör faller bort på grund av 
skador och byggnadsarbeten och ersätts då i allmänhet ej. Emellertid 
tillkommer nya observationsrör i samband med om- och nybyggnader. 

Genom fullmäktigebeslut 1983 har fastighetskontoret fått ansvar för 
drift och underhåll av observationssystemet och tilldelats medel i 
budgeten, för närvarande (91} 2,2 Mkr/år. Summan ska täcka samtliga 
kostnader för drift och underhåll av ett geoarkiv, observationsnätet 
för grundvatten- och sättningsmätning samt för att ge service till 
allmänheten. 

3.2 övrigt underlag 

Geoarkiv 

Resultaten från geotekniska undersökningar som utförts för gatukonto
ret, VA-verket och fastighetskontoret finns samlade och registrerade i 
ett geoarkiv. Enskilda borrpunkter och undersökningslinjer markeras 
och numreras på kartor i skala 1:1000. Numreringen på kartbladen leder 
via ett kartbladsregister till arkiverade undersökningsresultat. 

Till geoarkivet hör också en dokumentation av grundläggningen för be
fintliga fastigheter (grundläggningskartering). Ett omfattande arbete 
har lagts ner och ca 10.000 fastigheter har undersökts och dokumente
rats. Uppgifter från varje fastighet har sammanställts på register
kort. Resultaten har också sammanställts på kartor. 
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En fylligare beskrivning av dessa två system (och från andra kommuner) 
återfinns i skriften: System för geoinformation, exempelsamling, Sv 
Kommunförbundet, 1984. 

Byggnadsgeologisk kartering 

Under 1978 sammanställdes och presenterades en byggnadsgeologisk karta 
över Stockholms innerstad. Kartan var ett resultat av ett omfattande 
inventerings- och sammanställningsarbete som utfördes av ett flertal 
konsulter på kommunens uppdrag. 

Kartan (i skala 1:10 000) redovisar kross- och sprickzoner i berggrun
den, jordlagerförhållanden och berg i dagen, områden med fyllning, 
mäktighetsuppgifter för lerlager och fyllning, grundvattennivåer samt 
gamla strandlinjer. Kartan har trycks i färg. Ett svart-vitt utsnitt 
framgår av figur nedan. 

-, 

HHW + 0,64 
MHW + 0,30 
MW - o,29 
MLW - 0,73 
LLW - 0,97 

Fig. Byggnadsgeo/ogiska kartan över Stockholm finns på Stocklwlmsfastighetskontor. Den är från 1978. 
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Tunnelkartan 

Från skriften om undermarksbyggande har hämtats följande. 

STOCKHOLMS 
TUNNELKARTA 
År 1965 fick Stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag av Stadsfullmäktige att samla 
alla förekommande sprängda tinnlar i 
ett för staden gemensamt kartverk. 
Eftersom det då ej krävdes byggnadslov 
för tunnlar och bergrum fanns ej heller 
någon samlad dokumentation om detta. 
Informationen har istället funnits på 
respektive förvaltningar inom den statli
ga och kommunala sektorn samt inom 
de privata företag, som byggt för egna 
behov. 

Stadsbyggnadskontorets tunnelkarta är 
en sammanställning av de tunnlar och 
bergrum som av förvaltarna anmälts till 
kontoret. Ajourhållning bygger på att 
respektive förvaltare rapporterar än
dringar till stadsbyggnadskontoret. 

Tunnelkartan är i skala 1:2000 och 
omfattar 140 blad. kartan har framställt 
i färg för att möjliggöra en redovisning 
av tunnlar och bergrum, i olika nivåer 
och med olika huvudmän, läsligt för 
användaren. 

SEKRETESSFRÅGOR 
Tunnelkartan måste vara tillgänglig för 
de som har ett behov av den i fred men 
samtidigt skyddas så att inte kravet på 
sekretesskydd eftersätts. Detta sker 
genom att tunnelkartan är framtagen i 
fem versioner som redovisas nedan: 

Sekretessreglerna innehåller även upp
gifter om hanteringen under framställ
ningen, vad gäller samkopiering av 
kartversionerna, förvaringsutrymmen, 
remisshantering mm. 

Tillstånd till spridning av kartor erhålls 
från lantmäteriverket i enlighet med 
lagen om förbud mot spridning och ut
försel av vissa kartor (SFS 1975:370). 

A Trafiktunnlar 

B Bergrum 
C Va-verkets tunnlar 
D Ledningstunnlar 
E Gemensamma tunnlar 

Biltunnlar, gångtunnlar samt 
SJ- och BL-tunnlar. 
Vanligen skyddsrum 
vatten- och avloppstunnlar 
energi och televerkets tunnlar 

Ej hemliga 
Ej hemliga 
Ej hemliga 
Ofta hemliga 
Alltid hemliga 

SGI Varia 353



38 

4. Kunskapsförmedling 
4.1 Redovisningssystem 

Insamlade data från grundvattennätet finns lagrade i diagramform (ni
våförändringar över tid). Observationspunkternas lägen markeras på 
kartor. För nytillkommande observationer i samband med olika projekt 
används ett PC-baserat datorsystem för lagring och presentation av 
grundvattenmätningar. Resultat från flera observationspunkter kan 
ritas i samma diagram för jämförelser. Detta är samma system som 
används i Eskilstuna (se redogörelsen därifrån). 

Långa mätserier finns lagrade - från 10 till 20 år bakåt i tiden. 
Emellertid görs ingen uppföljning av långsiktiga variationer i mätse
rierna. Förhållandena kontrolleras dock vid vissa tillfällen i samband 
med revidering av mätintervallen. Ett bortfall av enstaka rör spelar 
heller ingen roll om förhållandena är stabila i området. 

Redovisningssystemen för byggnadsgeologiska kartan, grundläggningsför
hållanden och tunnelkartan har beskrivits i kap 3. 

4.2 Informationsspridning 

Stadsbyggnadskontoret har ansvar för informationsflödet till och från 
tekniska förvaltningar och fastighetskontor. Tunnelkartan hanteras på 
stadsbyggnadskontorets översiktsplanesektion. Fastighetskontoret har 
genom kommunalt beslut drifts- och övervakningsansvar för grundvatten
nätet samt ansvar för att tillhandahålla uppgifter och svara på frågor 
från övriga förvaltningar och allmänheten. 

Insamlade och lagrade uppgifter om grundvattenförhållandena sprids 
inte på något systematiskt sätt. Uppgifterna måste efterfrågas vid 
behov. Om onormala förändringar upptäcks slås dock larm till berörda 
förvaltningar. 

Gatukontorets och VA-verkets geotekniker samarbetar med fastighetskon
torets geobyrå och är därmed väl insatta i förhållandena. Kommunens 
planförfattare har informerats och känner tämligen väl till systemet. 
Konsulter och byggherrar är i regel medvetna om att kommunen bevakar 
grundvattenförhållandena och efterfrågar därför uppgifter vid behov. 
Hittills har emellertid inte drivits någon aktiv marknadsföring 
internt inom kommunen eller externt till tänkbara avnämare om systemet 
och om fördelarna med att utnyttja informationen. Därmed beror det på 
den enskilde tjänstemannens, konsultens eller byggherrens "kom ihåg" 
och intresse om tillgänglig information utnyttjas. 

Flertalet planförslag remitteras till fastighetskontoret för gransk
ning och synpunkter på hur grundvattenfrågorna ska beaktas. I somliga 
fall missar man denna kontrollstation beroende på bristande informa
tion hos handläggaren på planavdelningen. 
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5. Strategiska beslut 
I dokumentet om undermarksplanering redovisas följande. 

EXEMPEL PA 
0 

UNDERMARKENS 
REGLERING I STOCKHOLM 

GENERELLA DJUPBYGG
NADSBEGRÄNSNINGAR 
PM FRÅN 1958 
I en PM från 1958 påpekas behovet av 
att reglera djupbyggnadsmöjligheterna 
så att inte tomtmarken stänger möjlig
heterna att anordna nya tunnelbanor, 
gång- och biltunnlar eller ledningsnät
stunnlar. För att åstadkomma största 
möJ1iga rättvisa fastighetsägare emellan 
bestämdes dessutom att begränsningen 
skulle vara generell. 

Genom att införa djupbyggnadsbestäm
melser hoppades man även få bättre 
möjligheter att kontrollera de problem 
som byggandet under grundvattennivån 
förorsakar. Utredningen föreslog bygg
nadsnämnden att införa generella stads
planebestämmelser om att begränsa 
byggnadsdjupet till 2 källarvåningar. I 

vissa fall hade, enligt utredningen, en 
begränsning till endast 1 källarvåning 
varit att fördra, men utbyggnaden av 
parkeringsplatser under fastigheterna 
hade inte blivit möjligt med en sån stark 
begränsning. 

ÄNDRADSTADSPLAN FÖR DELAV 
KUNGSHOLMEN,STADSHAGEN OCH 
NORRMALM 
Ett exempel på hur de generella djup
byggnadsbegränsningarna från 1958 
kom att läggas fast i detaljplaner är den 
ändrade stadsplanen för delar av 
Kungsholmen, Stadshagen och Norr
malm. 

I planbestämmelsen anges att inom 
kvartersmark, där ej annat anges, får ej 
anordnas mer än två källarvåningar till 
ett sammanlagt djup av högst 7 meter 
under vidliggande gata. 

Genom beslut 1974 påbörjades en sanering av gamla och halvmoderna hus 
i innerstaden. Syftet var bl a att undanröja problemen med byggnader 
på ruttnande trägrundläggningar. Saneringsprogrammet genomfördes med 
ledning av grundläggningskartor, grundvatten- och sättningsmätningar 
samt byggnadsgeologisk karta. 
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FÖRSLAG TILL 
DJUPBYGGNADSBEGRÄNSNINGAR FÖR 
INNERSTADEN 1977 
Fastighetskontoret gjorde år 1977 en 
utredning om byggnadsdjup för inner
staden med hänsyn till risken för skador 
till följd av grundvattensänkning. Den
na utredning var tänkt att skärpa de 
generella djupbyggnadsbegränsningar 
som tagits fram 1958 och som sedan 
kommit att införas i flera stadsplaner. 

Djupbyggnadsbegränsningarna är redo
visade på stadsdelskartor. Nivåerna 
presenteras områdesvis och är anpassa
de till lokala grundvattenförhållanden. 
De avser all mark och anger nivån för 
lägsta dränerande ingrepp. Underkant 
källargolv föreslås ej få förläggas under 
denna nivå. I förslaget redovisas även 
samtliga tunnelbanor med angivan4e av 
skyddsområden. 

Förslaget till djupbyggnadsbegränsning
ar var tänkt att användas till en anta-

gen generalplan ej avsedd att fastställas 
(detta har emellertid av olika skäl ej 
kommit att ske). Vidare avsågs utred
ningens djupbyggnadsbegränsningar 
inarbetas i nya stadsplaner. Detta har 
skett i stor utsträckning. 

I vissa fall har byggherrar kunnat visa 
att djupbyggande under denna nivå går 
att genomföra utan att skadliga grund
vattensänkningar uppkommer. Detta 
kant ex ske genom olika typer av tekni
ska åtgärder i samband med anlägg
ningsarbetena eller genom att visa 
genom mätningar att grundvattennivån 
understiger den i utredningen uppskat
tade. Dispens har då kunnat ges från 
stadsplanen för dessa byggnadsarbeten. 
Dispensmöjligheten har försvunnit 
genom PBL:s tillkomst. 

.... 
TECKENFORKLARING 

~SIR11CT1()+,E_R F()A JRA.._~R,t.,;Jt. 
,>;GR(P,, 

D MA,.X11--UJ,_· ,,,.. _•.::)._Q .... .J .... , •.• i.. 

... · c_. --~~?~A ~~i. 1RA~ ~ r-0.,c·s~s.. =. ... 

:><Yf'f1S70N •OP TU 'Hit L8t."-t 
1:..Jr.JNLAR 

Fig Ar 1977 rogfastighetskontoretfram en djupbyggnadskarta medföeslagna restriktioner för djupbyggandet 
inom staden för att undvika skador orsakade av grundvattensänkningar. 
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6. Grundvattenhänsyn i planer och beslut enl PBL 
6.1 översiktsplan 

I planeringsunderlaget till Översiktsplan för Stockholm (antagen 
910218) redovisas grundvattenförhållanden och sättningsrisker på föl
jande sätt. Grundvattnet som resurs för vattenförsörjning behandlas 
ej. 

Grundvattensänkning 
I Stockholm har grundvattensänkning be
roende på bl a landhöjning utmed Saltsjön 
och byggnadsverksamhet i och under mark 
inträffat. Grundvattensänkning kan leda till 
att träruster och träpålar ruttnar samt till 
sättningar i organisk jord och lera. Framför 
allt i Gamla Stan och cityområdet finns 
många trägrundlagda byggnader som under 
det senaste decenniet räddats genom grund
förstärkning - en verksamhet som bör fort
sätta. Vid planering och bygglovgivning 
bör bevakas att ytterligare skadlig grund
vattensänkning inte orsakas av djup- och 
undermarksb yggen. 

Vissa sättningsskador kan också uppstå i de 
många äldre småhus som är grundlagda på 
f1 yrande lera. 

På fastighetskontorets geobyrå finns bl a 
kartor som visar översiktlig information om 
geotekniska förhållanden, hur husen är grund
lagda i nästan hela staden samt lägsta nivå 
för dränerande ingrepp i innerstaden. 

Vatteninfiltration 
För att motverka grundvattensänkning och 
sättningsskador bör man så långt som möj
ligt tillämpa lokalt omhändertagande av 
dagvatten, "LOD", dvs man låter regn- och 
smältvatten infiltreras direkt i marken. Det
ta kan ske genom direkt infiltration på 
markytan av t.ex rakvatten eller genom 
perkulation från magasin i marken. Mar
kens förmåga att infiltrera vatten kan också 
ökas genom att vattengenomsläppliga ytbe
läggningar används. I Stockholm är LOD 
lämpligt framför allt i småhusområden på 
ler- och fyllningsmarker där risk för sätt
ningsskador föreligger. Flera sådana områ
den finns både i Väster- och Söderort. Även 
i nybyggdaflerbostadshusområden har LOD 
tillämpats. 

Även andra metoder kan utnyttjas för att 
motverka grundvattensänkningar och be
hov av pålning vid nybebyggelse i sätt
ningsbenägna områden. Djupinfiltration av 
grundvatten har tillämpats bl.a i Kista cen
trum. Detta innebär att man från en bero-s-o 
tunnel har borrat hål genom vilka vatten 
trycks upp i bergssprickorna och jordlagret 
ovanför. Det är också angeläget att avlopps
ledningar vid nyanläggning görs täta och att 
sprickorna i sprängda bergtunnlar tätas för 
att minimera rörens respektive tunnlarnas 
dränerande effekt. Vidare ärmetoderatt trycka 
ledningar genom marken, så att en dräne
rande ledningsgrav kan undvikas, under stark 
utveckling. 

Beskrivningen speglar de faktiska förhållandena men har inte överförts 
till någon form av riktlinjer eller rekommendationer för hur grund
vattenförhållandena ska beaktas eller styras vid undermarksbyggande 
inom olika stadsdelar även om ansatser i den riktningen gjorts tidiga
re (kap 5). 
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6.2 Detaljplaner 

Som framgår av kap 5 har vid olika tillfällen lagts fram förslag om 
generella djupbyggnadsbegränsningar. Syftet skulle vara att skydda be
fintliga anläggningar och att inte hindra tillkomsten av nya under
marksanläggningar samt att reglera grundvattennivåer. Förslagen har 
emellertid inte lett fram till något övergripande kommunalt beslut men 
har ändå tillämpats i stadsplaner och detaljplaner för i första hand 
innerstaden. 

PBL anvisar möjligheter att införa byggnadsreglerande bestämmelser i 
detaljplaner med anledning av berg-, jord- och grundvattenförhållande
na. Planinstrumentet bör användas mer för att ställa byggnadstekniska 
krav i samband med byggande. 

Detaljplaner med föreskrifter om antal källarvåningar eller lägsta 
grundläggningsnivå förekommer relativt ofta. Likaså införs ofta be
stämmelser om lägsta nivå för dränerande ingrepp. I flera fall antas 
dock planer för innerstaden som inte innehåller sådana bestämmesler. 
Eftersom det saknas en enhetlig praxis på stadsbyggnadskontoret blir 
förutsättningarna för grundvattenhänsyn i detaljplaner beroende av de 
olika handläggarnas kunskaper om rådande förhållanden och förmåga att 
formulera nödvändiga krav. Krav på villkor kommer ofta från fastig
hetskontorets geobyrå, gatukontoret eller ev VA-verket, i de fall pla
nerna remitteras dit för granskning. 

En olägenhet med PBL är att dispensmöjligheten nu försvunnit. Det fö
religger därför vissa oklarheter om hur detaljplanebestämmelser om 
lägsta tillåtna grundvattendränerande nivå ska utformas. Vanligen ges 
föreskrifterna som att grundvattendränerande ingrepp ej får ske under 
den nivå som markerats med siffror på plankartan. 

Några andra exempel på planer från innerstaden med föreskrifter 
rörande djupbyggnad och hänsyn till grundvattnet redovisas i följande 
kopia från stadsbyggnadskontorets utkast om planering av undermarks
byggandet. 

För ytterstadsområdena finns inga kartor med förslag till djupbygg
nadsbegränsningar. I görlig mån införs djupbyggnadsbestämmelser i pla
nerna beroende på kunskapsläget om grundvattenförhållandena. Exploate
ringen av Järvafältets bostadsbebyggelse utfördes efter planer utan 
djupbyggnadsföreskrifter. Med ledning av insikter om rådande förhål
landen gjordes dock exploateringskalkyler som tog hänsyn till kostna
derna för tätningsåtgärder i tunnlar för att söka upprätthålla erfor
derliga grundvattennivåer. För N Järvas arbetsområde finns i många 
fall djupbyggnadsrestriktioner beroende på att det byggdes senare. 
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DETALJPLANER 
TUNNELBANAN 
Angivande av T-baneanläggningama 
har skett -när det gäller underjords
tunnlar och övriga underjordsanlägg
ningar- i stadsplan med angivande av 
tunnelområdet med skyddsområde i 
sidled samt sk djupbyggnadsförbud för 
säkerställande av tunnel och skyddsom
råde i höjdled. 

Det skyddsområde som anses erforder
ligt för tunnelbanan utgör i höjdled 
ovanför T-banans tak 5-11 meter be
roende på tunnelns spännvidd, dock 
högst till bergets övre yta. I sidled räk
nat från tunnelvägg omfattar skyddszo
nen en bredd av 5-11 meter, men har av 
något fall för en tunnel på grund av 
dåligt berg utökats till en bredd av 30 
meter. 

STADSPLAN MED RESERVAT FÖR 
BILTUNNEL 
Planen för Kv Berget m fl från 1974 
innehåller tilläggsbestämmelser rörande 
tillåtet byggnadsdjup. Syftet med be
stämmelsen om begränsning av bygg
nadsdjupet är att möjliggöra en even
tuell biltunnel under området i Tegner
gatans sträckning. Planen innehåller 
även en bestämmelse om att ny- och 
ombyggnader av fastigheter i närheten 
av tunnelsträckningen ej får innebära 
åtgärder som kan komma att försvåra 
tunnelbygget 

DETALJPLAN FÖR BILTUNNEL 
Detaljplanen för Blekholmstorget mm 
(1988) innehåller flera tunnlar. Klara
strandsleden förutsätts gå under bebyg
gelsen i en tunnel. Ramper från leden 
förutsätts leda upp till angränsande 
gator. Detaljplanen innehåller bestäm
melser om dessa tunnlar. De är till läge 
angivna i planen. Planen anger även 
vilken fri höjd som ska gälla i tunnlar
na. Under planområdet korsar dessutom 
Stockholms tunnelbana. Tunnelbanan 
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skyddas mot annat underjordsbyggande 
genom att lägsta schaktnivå i meter 
under nollplanet anges (i detta fall -
11,5). 

Planen innehåller däremot inga uppgif
ter om djupbyggnadsrättigheter under 
de bostadshus som ej är underbyggda. 
Ej heller anges något om grundvatten *)
sänkande åtgärder i detaljplanen. En
ligt uppgift är detta reglerat på annat 
sätt genom avtal. 

DETALJPLAN MED BESTÄMMELSER OM 
GRUNDVATTENNIVÅ 
Detaljplanen för Berzelii Park mm 
(1988) innehåller en nyhet vad gäller 
regleringen av grundvattenbyggandet. 
Liksom tidigare planer innehåller denna 
bestämmelser om att grundvattendräne
rande ingrepp inte får ske under en viss 
nivå ( i detta fall+ 0,0 i förhållande till 
nollplanet). Nyheten i denna detaljplan 
är att nivån får underskridas om isär
skild utredning föreslås ett utförande 
som visar att skadlig grundvattensänk
ning inte sker. 

*) Kommentar av Räkan Bohm. 
Skälet härtill är att projektet 
ej innehäller källare samt att 
Mälaren ligger nära och reglerar 
grundvattnet, varför risken 
för skadlig grundvattensänkning 
är minimal. 
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6.3 Bygglov 

I ansökningar om bygglov sker alltid en prövning av förutsättningarna 
för djupbyggnade. Prövningen sker med ledning av kommunens geoarkiv, 
grundvattenmätningar, uppgifter om kringliggande byggnaders grundlägg
ning, ev riktlinjer för grundvattennivån samt byggherrens projekte
ringsunderlag med ev egna grundvattenmätningar. I bygglovet kan ges 
föreskrifter om tex största antal källarvåningar, lägsta nivå för 
källare, lägsta nivå för dränerande ingrepp, skydd av intilliggande 
byggnadsgrunder, ev vatteninfiltration samt vid behov kontrollprogram 
för uppföljning av grundvattenförhållandena under byggnadstiden. 
Sådana villkor kan meddelas av byggnadsnämnden även om det inte finns 
stöd för dem i detaljplanen. Villkoren får dock ej strida mot före
skrifter i detaljplan, om sådana skulle finnas. Fastighetskontorets 
geobyrå följer upp grundvattenförhållandena under och efter byggnads
tiden med ledning av mätresultat från byggherrens konsult (kontroll
program). 

Proceduren fungerar numera rutinmässigt men är naturligtvis beroende 
av tjänstemännens kunskaper och erfarenheter om förhållandena i det 
aktuella ärendet eller av att erforderliga kunskaper inhämtas från 
annan förvaltning. Byggnadsnämndens beslut, grundat på tjänstemännens 
bedömningar och förslag, kan ses som en form av policybeslut fört ex 
grundvattenförhållandena i området. 

Med tanke på risken för sjunkande grundvattennivåer tillåts regelmäs
sigt inte grundläggning inom lerområden utan att lasten nedförs till 
fast botten med plintar eller pålar. 

Som en följd av saneringsprogrammet (kap 5) har ambitionen att upp
rättahålla någon viss grundvattennivå minskat i takt med att alla 
grundvattenberoende grundläggningar inom ett delområde förstärkts till 
fast botten. Detta gäller i första hand grundvattenförhållandena i det 
övre grundvattenmagasinet - grundvattentrycken i bottenlagren vill man 
fortfarande upprätthålla för att förebygga marksättningar i allmänhet. 

Enligt PBL krävs bygglov för tunnlar eller bergrum som inte är avsedda 
för tunnelbana. Undantaget för tunnelbaneanläggningar medför samord
ningsproblem med landstinget i Stockholm med avseende på hur grund
vattenförhållandena ska beaktas i dessa fall. Inför genomförandet av 
tunnelbanebygget i Skarpnäck prövades företagets inverkan på grundvat
tenförhållandena enl vattenlagen. Det visade sig då att vattendomsto
len är förhindrad att ställa täthetskrav för tunnelbyggande såvida 
parterna ej är överens. Genom unda~taget i PBL har tunnelba~etunnlar 
hamnat i ett oreglerat läge vad avser grundvattenfrågor. 

I övrigt förläggs numera övriga tunnlar och bergrum regelmässigt med 
beaktande av de geologiska och geotekniska förutsättningarna. Lägena 
justeras så att anläggningarnas inverkan på grundvattenförhållandena 
blir rimligt liten. Med ledning av en riskbedömning ställs krav på 
täthet och infiltrationsåtgärder i de enskilda fallen. Vid denna 
avvägning prövas vilken sänkning av grundvattennivån som kan tillåtas 
bl a med hänsyn till att marken ovanför och intill ska kunna bebyggas. 
Fastighetskontorets geobyrå deltar i denna avvägning och prövning. 

SGI Varia 353



45 

Andra exempel på grundvattenhänsyn vid bygglov framgår av nedanstående 
kopia från dokumentet om undermarksplanering. 

BYGGLOV 
SCHAKTLOV FÖR BERNS, KATTHAVET 6 
I samband med ansökan om schaktlov 
för ombyggnaden av Berns salonger i 
stockholm år 1987 utfördes en geotek
nisk undersökning. Utredningen syftade 
till att klarlägga mark- grundvatten
och grundläggningsförhållanden inom 
den planerade om- och tillbyggnaden av 
Berns salonger. 

Berns ligger inom ett område med be
byggelse som är mycket känslig för 
grundvattensänkningar.I angränsande 
kvarter finns flera fastigheter som är 
grundlagda på träpålar eller med rust
bädd på lera. Synagogan, grundlagd på 
rustbädd och träpålar har tidigare ut
satts för skadliga sättningsrörelser. 
Grundvattennivån understiger tidvis 
dessa grunder. En ytterligare sänkning 
kan få omfattande konsekvenser. 

Genom kontakter med fastighetskonto
rets geobyrå bestämdes att schaktlovet 
skulle innehålla bestämmelse om att Sy
nagogan skulle grund.förstärkas innan 
spont- och grundvattensänkande åtgär
der inom Berns, som kan förorsaka 
_skador,påbörjas. 
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7, Ovriga metoder för grundvattenstyrning 
7.1 Formella beslut/åtgärder 

Någon särskild "geogrupp" har ej inrättats. Bevakningen av grundvat
tenfrågorna sker i den löpande ärendehanteringen genom informellt sam
arbete mellan kommunens förvaltningar. Detta förutsätter dock att för
valtningar och tjänstemän uppmärksammar grundvattenfrågorna och tar de 
nödvändiga kontakterna med fastighetskontoret. 

I mitten av 70-talet förekom ett stort antal tvister om sättningsska
dor till följd av förändrade grundvattennivåer. Kommunen bildade då en 
särskild sättningsskadegrupp. Ungefär samtidigt påbörjades ett stort 
saneringsprogram för att bl a förstärka byggnadsgrunder {kap 5). Genom 
dessa förebyggande åtgärder avhjälptes successivt flertalet skador och 
behovet av insatser från gruppens sida minskade. Sättningsskadegruppen 
genomför därför inte något egentligt arbete för närvarande. 

Tvister relaterade till grundvattenförhållanden har förekommit spar
samt under senare år. Några fall med skador i småhus hösten 1990 kunde 
visas bero på exceptionell torka. 

7.2 övriga förebyggande åtgärder 

Sättningsskador till följd av sjunkande grundvattennivåer förebyggs 
vanligen genom grundförstärkning och infiltrationsåtgärder. Man försö
ker också tillämpa lokalt omhändertagande av dagvatten. Flera anlägg
ningar för LOD finns. 

Inom STU-programmet Grundläggningsteknik i tätort utvecklades och pro
vades ny teknik för bl a grundförstärkning av gamla byggnader i främst 
Stockholm och Göteborg. STUs insatser pågick åren 1980-85 och finns 
slutrapporterade i skriften: Stadsförnyelse på bättre grund, STU 
information nr 486-1985. 

Särskilt omfattande och i flera rapporter omskrivna utrednings- och 
förstärkningsinsatser har genomförts i Gamla Stan. Genom landhöjningen 
har Saltsjöns nivå sjunkit i förhållande till Mälarens och de mot 
öster sjunkande grundvattennivåerna har medfört ruttnande trägrunder 
och sättningsskador. Grundförstärkningsarbetena pågår alltjämt. 

7.3 Undermarksplanering 

Efter flera års utredningsarbete utkom 1978 rapporten Undermarksplane
ring (B Jansson & T Winqvist, BFR, T8:1978). Här pekades bl a på 
behovet av geoplanering inkluderande grundvattenplanering som en vä
sentlig förutsättning för att planera undermarkens användning. 

Ett påtagligt resultat av utredningsarbetet synes vara den bygglov
plikt för bergrum och tunnlar som infördes i PBL 1987. Förslagen i 
rapporten tycks i övrigt ha varit långt före sin tid, då några insat
ser påminnande om undermarksplanering inte har kunnat skönjas. 
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Under 1991 har frågan emellertid kommit på tal igen. I en fördjupning 
av översiktsplanen för Göteborg inom Södra Älvstranden konstateras att 
man måste "gå under jorden" för att kunna lösa besvärliga problem med 
att dra fram en stor trafikled. I detta sammanhang diskuteras behovet 
av undermarksplanering. 

På initiativ av Stockholms stadsbyggnadskontor ordnades under våren 91 
en konferens i Stockholm och Helsingfors om undermarksplanering. Inför 
konferensen utarbetades inom stadsbyggnadskontoret det tidigare nämnda 
utkastet om planeringen av undermarksbyggandet i Stockholm. Skriften 
avslutas med några förslag till åtgärder, vilka återges på följande 
tre sidor. Grundvattenfrågorna intar därvid en central roll när det 
gäller möjligheterna att utnyttja undermarken. 
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

ÖVERSIKTLIG PLANERING 
UNDERMARKEN SOM EN BEGRÄNSAD 
RESURS 
Översiktsplanen ska ange en lämplig 
avvägning av olika allmänna intressen. 
Avvägningar behövs inte bara för ovan 
utan också under marken. Särskilt i och 
med att intresset för undermarksbyg
gande har ökat. 

Ett ytterligare undermarksbyggande 
lämpar sig inte i alla delar av staden. 
Hänsyn måste tas till flera faktorer: 

* var olika undermarksanläggningar 
redan finns. Stora delar av Stock
holms innerstad är redan underbygg
da med tunnlar för ledningar och 
kommunikationer. 

* hänsyn måste tas till de geologiska 
förutsättningarna. Ett byggande bör 
koncentreras till områden där skadli
ga grundvattensänkningar kan und
vikas. 

* olika berg lämpar sig för olika ända
mål och flera allmänna intressen för 
undermarkens utnyttjande finns 
uttalade. Bergrum i anslutning till 
goda kollektiva kommunikationer 
önskas reserveras för publika ända
mål. Bergrum med tillgång till goda 
spår eller vägkommunikationer kan 
önskas reserveras för transportkrä
vande verksamheter. Anspråk finns 
på att framtida tunnlar för kommuni
kationsleder vidmakthållas med hjälp 
av lämpliga reservat. 

En avvägning av var ett undermarks
byggande är lämpligt i Stockholm sak
nas. Kan detta erhållas underlättas be
slut när enskilda ärenden om under
marksanläggningar uppkommer. 

Att få en sådan överblick över stadens 
undermark kräver en särskild studie. 
En sådan studie bör undersöka var det 
ur allmän synpunkt är lämpligt med yt
terligare undermarksbyggande. Studi~n 
bör bygga på en avvägning av geotekni
ska kunskaper om grundvattennivåer, 
bergkvalite mm, stämmas av mot be
fintliga anläggningar med hjälp av tun
nelkartan samt kompletteras med en ut
värdering av undermarkens förutsätt
ningar att användas till olika ändamål. 

Genom att studien koncentrerar sig till 
områden där det inte finns anläggning
ar idag kan sekretessfrågorna förmodli
gen klaras av relativt enkelt. 

GRUNDLÄGGNING AV KÄLLARE I 
INNERSTAN 
Uppgifter om stadens avsikter vad gäl
ler djupbyggnad är lämplig att ta med i 
översiktsplanen eftersom den kommer 
att användas vid bygglovgivning och vid 
beslut enligt vattenlagen. 

Översiktsplanen bör innehålla stadens 
avsikter om att byggande under mark ej 
bör leda till skadliga störningar av 
grundvattennivån. Översiktsplanen bör 
även uttala att nivåer för djupbyggande 
successivt införas i samtliga nya detaljp
laner och vid ändringar av befintliga 
planer i innerstan. På detta sätt blir 
nivåerna bindande för enskilda fastig
hetsägare. 

Det vore otympligt att i översiktsplanen 
precisera hur djupt man får bygga i alla 
innerstadskvarter. Istället kan det vara 
lämpligt att i översiktsplanen hänvisa 
till djupbyggnadsutredningen från 1978 
(eller till en revidering av denna) som 
ger ur allmän synpunkt lämpliga nivåer 
för djupbyggandet i innerstan. 
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Hänvisningen bör innehålla en reserva
tion om att djupare byggande kan tillå
tas om den byggande i särskild utred
ning kan visa hur en skadlig sänkning 
av grundvattnet kan undvikas. 

I en del fall kan emellertid djupare 
byggande accepteras. Sedan djupbygg
nadsutredningen gjordes 1977 har det 
skett grundförstärkningar i bl a City 
varför grundvattensänkningar i större 
utsträckning än tidigare kan accepteras. 
Någon revidering av kartan har dock ej 
gjorts. Genom ny grundläggningsteknik 
har det också i vissa fall gått att bygga 
djupare utan skadlig grundvattensänk
ning. 

DETALJPLANER 
Hanteringen av undermarken i detaljp
laner skiljer sig idag mellan olika hand
läggare. Handläggningen på innerstads
distrikten innehåller ofta en kontroll av 
fastighetskontorets grundvattenkarta 
varvid en avstämning även sker mot 
tunnelbanereservaten. I planen skrivs 
då in bestämmP:lser om lägsta tillåtna 
nivå för grundvattendränerande in
grepp. 

I förekommande fall skrivs även in 
djupbyggnadsbegränsningar för att 
skydda underliggande verksamheter 
tex tunnelbanan. Endast ibland an
vänds tunnelkartan som underlag i 
planarbetet. Tunnelkartan anses som 
svåråtkomlig och tillgången är förknip
pad med stränga sekretessregler. 

Detaljplanerna får olika utformning 
beroende på handläggare. En del av 
dessa olikheter korrigeras i de fall fast
ighetskontorets geobyrå får planerna för 
granskning. I flera fall antas dock pla
ner för innerstan som inte innehåller 
bestämmelser om grundvattendräneran
de nivå eller andra begränsningar av 
djupbyggnadsrättigheterna. 

Övergången till PBL har vidare lett till 

visa oklarheter om hur detaljplanebe
stämmelser om lägsta tillåtna, grund
vattendränerande nivå ska utformas nu 
när dispensmöjligheterna försvunnit. 

Tidigare skrevs nivåerna från 
fastighetskontorets karta in i stadspla
nerna. Dispens kunde ges från dessa om 
det gick att visa att grundvattennivåer
na vid noggrannare mätningar var 
annorlunda än de i planen eller om 
annläggningstekniska åtgärder kunde 
tas till så att en skadlig sänkning av 
grundvattennivån ej kom att ske. Ge
nom att dispensmöjligheterna försvun
nit finns det en osäkerhet bland plan
handläggarna om hur grundvattenfrå
gorna ska hanteras. 

En enhetlig syn på detta bör utarbetas 
inom stadsbyggnadskontoret. Det kan 
lämpligtvis ske i samband med att sta
dens avsikter om djupbyggandet i inner
stan preciseras i översiktsplanen. Arbe
tet bör resultera i ett praxisblad till 
planhandläggarna. 

BYGGLOV 
Genom PBL har större delen av under
marksbyggandet blivit lovpliktigt. Bygg
lov för tunnlar och bergrum skiljer sig 
dock från bygglov för byggnader på flera 
sätt: 

* förrättning enligt ledningsrättslagen 
sker för vissa tunnlar för att säker
ställa åtkomsten till mark. Vid denna 
förrättning kallas samtliga sakägare 
något som även måste ske i lovären
det. Här bör kunna ske förenklingar i 
hanteringen. 

* Vid tunnelbyggen berörs ofta ett 
mycket stort antal fastigheter och 
därmed sakägare. 

* Tunnlar går ofta under många äldre 
stadsplaner varav en del har komp
letterats med djupbyggnadsbegräns
ningar. I vilka fall blir tunneln en 
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fråga om avvikelse från plan? 

* Stockholms tunnelkarta är idag föga 
känd bland bygglovhandläggama. 
Bättre kontakter mellan detta kart
verk och bygglovhandläggarna kan 
fylla det dubbla syftet att hålla kart
verket ajour och att i lovärenden få 
en avstämning mot vilka 
undermarksanläggningar som redan 
finns i området. 

Praxis saknas inom stadsbyggnadskon
toret om hur dessa frågor ska hanteras. 
Ett praxisblad bör därför upprättas där 
dessa frågor klaras ut. Bladet bör inne
hålla en beskrivning av hur lovärenden 
gällande underjorden normalt bör han
teras och innehålla en checklista över 
vad som speciellt bör granskas. 
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ÖREBRO KOMMUN 

1. Uppgiftslämnare 
K-G Tageman och (delvis, LOD-frågor) Rune Eriksson, Stadsbyggnadskon
toret, besök 91-06-26. 

Lars Engdahl, Tekniska förvaltningen, telefon 91-09-02. 

2. Geologiska/geotekniska förutsättningar 
I ett regionalgeologiskt perspektiv ligger Örebro inom det mellansven
ska låglandet. Endast inom mycket begränsade områden når det nivåer 
över högsta kustlinjen (HK). Regionen karaktäriseras av utbredda ler
slätter, mindre berg- och moränområden samt stora åsar som genomkorsar 
landskapet huvudsakligen i nord-sydlig riktning. Åsarna under HK är 
ofta omlagrade. Under landhöjningen påverkades de av vågor så att 
svallgrus och svallsand avlagrades över lerorna längs åsens sluttning
ar. 

Örebro ligger på lerslätten väster om Hjälmaren. Genom staden löper en 
ås, som söder om staden möter ytterligare en ås som löper genom Karls
lund väster om staden, se fig 2.1. Inom tätortsområdet uppträder dess
utom enstaka holmar med fastmark, bestående av berg eller morän. 
Staden genomkorsas av Svartån, som rinner ut i Hjälmaren. Söder om 
staden påträffas en ost-västlig förkastningsbrant, jfr fig 2.1. 

För att minska översvämningsriskerna och torrlägga mark för odling 
sänktes Hjälmarens vattenyta med 1,8 m 1888. 

Inom lermarken närmast Hjälmaren förekommer knappast någon torrskorpa 
och under markytan påträffas lösa organiska leror till ett djup av 12-
13 m. I och kring staden i övrigt påträffas torrskorpa till 1 a 1,5 m 
djup och därunder leror och gyttjiga leror ned till normalt 7-8 m 
djup. I extrema fall kan lerdjupet uppgå till ca 20 m. Som regel är 
lerorna normalkonsoliderade. En principsektion genom staden visande 
åsen och angränsande lerområden framgår av fig 2.2. 

Dessa förhållanden ger upphov till byggnadstekniska problem. En varak
tig sänkning av grundvattennivån i lerområdena medför marksättningar 
och på sikt skador i trägrundläggningar (rustbäddar, träpålar). För 
djup grundläggning i åsen kan å andra sidan leda till vattenskador. 
Stora risker för grundvattensänkning föreligger i anslutning till led
ningsstråk som skär igenom dämmande grundvattentrösklar. Stora mark
sättningar kan också inträffa till följd av fyllningar med stor ut
bredning. 
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Figur 2.2. Principsektion genom åsen i Örebro med angränsande lerom
råden. Notera grundvattennivån 1936 och 1971. Efter OH-bild från K-G 
Tageman. 
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3. Kunskapsuppbyggnad 
3.1 Grundvattenobservationer 

Tillkomst 

De första mätrören för grundvatten kom till 66/67 på initiativ av ga
tukontoret i samband med några större ledningsarbeten i centrala 
staden. Omkring 75/76 konstaterades skador som kunde relateras till 
sjunkande grundvattennivåer och det var troligt att orsaken var 
tidigare ledningsdragningar. 

Genom skadefallen uppmärksammades grundvattenförhållandenas betydelse 
ytterligare. Under 1978 utökades därför observationssystemet med ett 
30-tal rör för att medge en bevakning av grundvattennivåerna i anslut
ning till grundvattenberoende grundläggningar. Mätningar i det utökade 
systemet bekräftade bilden av lokala sänkningar av grundvattennivån 
kring större ledningsstråk. 

Nuvarande förhållanden 

Antalet observationspunkter har successivt ökats genom att mätrör in
stallerats i samband med byggnadsprojekt, lednings- och gatubyggande. 
Idag omfattar systemet ca 100 öppna rör i centrala staden. Rören har 
drivits till vattenförande lager under leran eller till kärnan av 
grusåsen genom Örebro. Systemet omfattar ej observationer av den övre 
grundvattennivån (sprickvattensystemet). Avläsningar sker fyra gånger 
årligen och mätresultaten samlas och bearbetas av stadsbyggnadskonto
ret. 

Observationspunkter finns även inom större planerade exploateringsom
råden utanför stadscentrum. Mätning och uppföljning utförs här genom 
exploatörens försorg. 

Systemet omfattar ej någon kontrollstation inom jungfrulig mark för 
uppföljning av normala förändringar av grundvattennivåerna. Lämplig 
SGU-station finns ej i närheten. Emellertid har vattennivåerna i åsen 
varit stabila under lång tid. Sannolikt matas åsen med vatten från 
Svartån. Variationerna i övrigt är måttliga, svängning ca 50 cm kring 
medelnivå. 

Det föreligger inget kommunalt beslut om att inrätta och driva obser
vationsnätet för grundvatten och några särskilda medel för verksamhe
ten anvisas ej i budgeten. Nätet har tillkommit och vidmakthålls på 
initiativ av tjänstemän i kommunförvaltningen inom ramen för ordinarie 
verksamhet. 
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3.2 övrigt underlag 

För översiktliga bedömningar finns jorartskartan (SGU Ser Ae nr 5) och 
hydrogeologiska kartan (SGU Ser Ag nr 1). 

Man känner också till att grundvattennivån inom åtminstone ett område 
i staden under åren 1936-71 sjunkit med ca 1 m, se fig 2.2. 

För ca 20 år sedan fanns en grundvattentäkt i åsen i centrum för dåva
rande Örebro kvarn. Pumpningen gjorde att grundvattennivåerna pendlade 
med omkring 2 m och det kunde konstateras att kringliggande träpål
ningar skadats. När kvarnen avvecklades och pumpningen upphörde uppkom 
i stället problem med vatten i källare. 

Kommunen har en grundvattentäkt i åsen strax söder om centrala staden, 
se fig 2.1. Täkten kan ej stängas, eftersom man befarar vattenskador i 
källare i intilliggande industribebyggelse när grundvattennivån får 
stiga. 

Kommunens vattenverk ligger i åsgrenen väster om staden (Karlslunds
åsen). Vatten från Svartån leds till en infiltrationsanläggning norr 
om vattenverket, jfr fig 2.1. 

I övrigt finns ingen prövad permanent pumpning för sänkning av grund
vattennivån i anslutning till bebyggelse. ttSmygpumpningtt av dränvatten 
kan förekomma. Bergtunnlar finns ej i området. 

Omkring 1977 utfördes en grundläggningskartering inom den sk stensta
den. Härvid inventerades och redovisades på karta i skala 1:1000 be
fintliga byggnaders grundläggningssätt, bl a trägrundläggning och 
direktgrundläggning i lermark, dvs objekt känsliga för nivåförändring
ar hos grundvattnet. Underlaget har emellertid inte kompletterats med 
sättningsuppföljning genom avvägning. På basis av denna kartering ut
fördes sedan en särskild utredning om bevrande, se vidare kap 7. 

Till grund för en planerad utbyggnad inom området Gustavsvik har genom 
konsult utförts en särskild geohydrologisk utredning. Området ligger 
strax öster om åsen i närheten av kommunens vattentäkt. Marken är 
låglänt och det ifrågasattes om det var möjligt att bebygga området 
med hänsyn till geohydrologiska förhållanden. 
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4. Kunskapsfönnedling 
4.1 Redovisningssystem 

Mätta grundvattennivåer redovisas av stadsbyggnadskontoret i diagram 
(nivå/tidpunkt), ett för varje observationspunkt. Uppritningen sker 
för hand med vissa tidsmellanrum. 0bservationspunkterna i centrala 
staden redovisas på karta i skala 1:1000 (läge/nr). På denna karta har 
även lagts in aktuella medelnivåer för grundvattnet, se fig 4.1. Ef
tersom nivåerna för närvarande uppträder stabilt, behöver kartan 
sällan revideras. Bedömningar för specifika projekt sker dock med ut
gångspunkt från aktuella diagram och den tidigare nämnda grundlägg
ningskarteringen. 

För ytterområdena finns lerdjupskarta i skala 1:5000 kompletterad med 
uppgifter om grundläggningssätt för befintlig bebyggelse. 

Alla kända uppgifter om grundvattenförhållandena jämte övrig geoinfor
mation finns samlad i stadsbyggnadskontorets geoarkiv (pappersarkiv 
baserat på kartor och handlingar). 

Utöver diagramredovisningen för varje observationspunkt sker ingen be
arbetning för uppföljning av långsiktiga trender. Eftersom det inte 
finns någon kontrollstation inom mark med opåverkade förhållanden upp
kommer svårigheter att särskilja naturliga förändringar från sådana 
som kan uppkomma vid ingrepp i marken. 

4.2 Informationsspridning 

Insamlade uppgifter om grundvattenförhållandena sprids inte på något 
systematiskt sätt. Uppgifterna måste efterfrågas vid behov. 

Kommunens planarkitekter är informerade och känner väl till att de ska 
rådfråga någon byggnadsinspektör om grundvattensitutionen och övriga 
geotekniska förhållanden och hur dessa förhållanden ska beaktas vid 
planläggning. 

Övriga tekniska förvaltningar (gatukontor, VA-verk, Örebro energi) 
känner till observationssysternet och efterfrågar uppgifter vid behov. 
VA-verket har dessutom egna observationspunkter - men det sker inget 
regelmässigt samarbete eller samråd kring grundvattenförhållandena. 

Geoteknikkonsulter samt större byggherrar och entreprenörer känner 
också till observationssystemet och får uppgifter efter förfrågan. 
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Figur 4.1 Kartutsnitt från kommunens grundvattenkarta med observa
tionspunkter och isolinjer för grundvattennivåer. Från skriften: 
System för geoinformation, Exempelsamling, Sv Kommunförbundet 1984, 

figur 32. 
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5. Strategiska beslut 
Det föreligger inget kommunalt beslut om något visst förhållningssätt 
till grundvattenförhållandena i tätorten. Den praxis som vuxit fram 
grundas på enskilda tjänstemäns kunskaper och intresse för frågeställ
ningarna. 

Kommunen har i ett bevarandeprogram för innerstaden, antaget av full
mäktige 1988, tagit ställning till enskilda byggnaders bevarande. Be
slutet grundas bl a på ekonomiska överväganden med ledning av en ut
redning om grundvattenförhållanden och byggnadernas grundläggningssta
tus, se kap 7. 

Fullmäktige har även antagit 11Miljövårdsprogram för Örebro kommun 
1990-94". I riktlinjer för förvaltningarnas miljövårdsarbete anges att 
dagvatten i första hand bör omhändertas lokalt, varvid konsekvenserna 
för befintliga och planerade ledningssystem, recipientens status, to
pografiska, geologiska och geohydrologiska samt planmässiga förhållan
den bör beaktas. 

Syftet är ekologiskt betingat. Strävan är att minska föroreningen av 
recipienterna (Svartån, Hjälmaren m fl}, att bidra till grundvatten
bildning och att som bieffekt minska behovet av dagvattenledningar. 

Genom en PM 91-01-30, antagen av KS/PU, ges riktlinjer för hur arbetet 
med lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska bedrivas. Som grund
princip gäller: 

• Vid planläggning för nya bostads- och industriområden samt planänd
ringar inom befintliga ska stor vikt läggas vid hur dagvattnet från 
planområdet ska omhändertas. 

• I första hand ska prövas LOD genom infiltration. Om detta inte är 
möjligt ska dagvattnet fördröjas lokalt i varje område före bort
ledning till större vattendrag. 

• För att ge utrymme för LOD krävs att detaljplanen anpassas till 
rådande förhållanden samt att områden för infiltration och fördröj
ning avsätts i planen. 

• Med hänsyn till föroreningsrisken måste även ingående material i 
takavvattningssystemen beaktas. 
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6. Grundvattenhänsyn i planer och beslut enl PBL 
6.1 översiktsplan 

I översiktsplanen för Örebro, antagen 91-03-20, behandlas vattnet som 
en tillgång och resurs för bl a råvatten, rekreation, fiske, vatten
bruk och genbank. Beträffande grundvattnet sägs "att det så långt 
möjligt skall skyddas från föroreningspåverkan eftersom det utgör en 
begränsad naturtillgång samtidigt som det är vårt mest nödvändiga 
livsmedel". 

Grundvattnet som förutsättning eller hinder för bevarande eller byg
gande i tätorten behandlas ej. 

6.2 Detaljplaner 

Stadsbyggnadskontoret - genom förste byggnadsinspektören - bevakar 
grundvattenfrågorna vid all detaljplanering i centrala staden. Bevak
ningen sker med utgångspunkt från de ovan beskrivna kunskaperna om 
grundvattenförhållandena. 

I planbeskrivningarna redovisas kortfattat geologiska/geotekniska för
hållanden och grundvattnets strömning och nivåförhållanden samt anges 
hur grundvattenförhållandena ska beaktas. Vid behov intas bestämmelser 
i planerna med föreskrifter om exempelvis: 

lägsta nivå för dränerande ingrepp 
- skydd av träpålar 
- källarlösa hus 
- att dagvatten ska infiltreras. 

6.3 Bygglov 

I samband med bygglovgranskning prövas varje objekt med hänsyn till 
kända grundvattenförhållanden och kringliggande byggnaders grundlägg
ning. Prövningen är nödvändig, eftersom det inte kan förutsättas att 
alla gällande planer har utarbetats med hänsyn till grundvattenförhål
landena. 

Den bygglovsökande får uppgifter om grundvattenförhållandena till 
ledning för sin projektering. Det är byggherrens sak att bedöma lämp
ligt avstånd till grundvattennivån med hänsyn till dels skaderiskerna 
på den egna byggnaden och dels kraven i NR 7:2 om skydd av byggnadsde
lar etc. 

I bygglovet ställs krav på hur grundvattenförhållandena ska beaktas, i 
regel genom angivande av lägsta nivå för dränerande ingrepp. Något ge
nerellt källarförbud tillämpas ej. Andra krav, liknande dem i detalj
planer, är också relativt vanliga. I sällsynta fall har krävts tät
skärmar och infiltration för att skydda intilliggande byggnads trä
grundläggning. 
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7. Ovriga metoder för grundvattenstyrning 
7.1 Formella beslut/åtgärder 

Som tidigare nämnts (kap 5) har tagits beslut om att pröva möjlighe
terna att tillämpa LOD i varje nytt exploateringsärende. Omläggning av 
dagvattenhanteringen studeras även i äldre bebyggda områden. Andra 
formella beslut föreligger ej. Någon särskild "geogrupp" har ej inrät
tats. Bevakningen av grundvattenfrågorna sker i den löpande ärendehan
teringen genom informellt samarbete mellan kommunens förvaltningar. 
Detta förutsätter dock att förvaltningar och tjänstemän uppmärksammar 
grundvattenfrågorna och tar de nödvändiga kontakterna med stadsbygg
nadskontoret. 

7.2 övriga förebyggande åtgärder 

Tekniska förvaltningen, som svarar för projektering och byggande av 
gator och ledningar, har bl a målsättningen att anläggningarna inte 
får sänka grundvattennivåerna. Underlag för projektering och beslut 
hämtas från Stadsbyggnadskontoret. Underlaget borde emellertid vara 
mer lättillgängligt. 

Den i kap 3 nämnda grundläggningskarteringen (1977) låg till grund för 
en särskild teknisk utredning (genom konsult) om förutsättningar för 
bevarande av bebyggelse. Ett omfattande arbete genomfördes i utred
ningen, bl a genom besiktningar och kontroll av sprickbildning och 
grundläggningsstatus i samtliga byggnader. Som ett resultat redovisa
des bebyggelse med akuta resp framtida behov av grundförstärkning, se 
fig 7.1. Utredningen låg till grund för ett första bevarandeprogram, i 
vilket även redovisades hotbilder med anledning av grundläggningsför
hållandena samt kostnader för grundförstärkning. 

I 77/78 års utredning fanns ett 50-tal byggnader med bedömt åtgärdsbe
hov. Sedan dess har ett fåtal av dessa byggnader grundförstärkts, ett 
antal rivits och ersatts med nya och resten av totalt ca 40 byggnader 
har efter undersökningar kunnat byggas om utan grundförstärkning. Idag 
finns ett kvarstående behov av ev grundförstärkning för ca 10 byggna
der. Dessa ingår i nu gällande bevarandeprogram från maj- 88 för in
nerstadens bebyggelse. Programmet redovisar byggnader i tre angelägen
hetsklasser (A-C) med sammanvägning av bevarandevärde och grundför
stärkningsbehov. 
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5. Strategiska beslut 
Beslutet 1980 innebar att verksamheten att driva observationsnätet och 
förmedla information överfördes till Gatukontoret. Genom anslagsbeslut 
i budgetprocessen 1985 bekräftade kommunfullmäktige att Gatukontoret 
skulle ansvara för och driva ett kommunalt observationssystem för 
grundvatten. 

Senare under 1980-talet gav kommunstyrelsen ett utredningsuppdrag om 
översyn av förvaltningarnas rutiner med avseende på grundvattenfrågor
na. Syftet var att verksamheten inom resp förvaltning inte skulle 
inverka negativt på grundvattensituationen, se vidare nedan. 

Det föreligger inga kommunala strategiska beslut om hur grundvatten
förhållandena i kommunen ska hanteras, tex om var grundvattennivån 
måste bibehållas, var den kan tillåtas sjunka eller om grundvattnet 
kan hanteras fritt. Bevakningen av grundvattensituationen i kommunens 
olika delar sköts av tjänstemännen i den löpande ärendehanteringen. 

6. Grundvattenhänsyn i planer och beslut enl PBL 
6.1 översiktsplan 

I översiktsplanen för Göteborg (ÖP 89}, antagen 90-06-07, behandlas 
grundvattnet som en färskvattenresurs. Där beskrivs risken för försur
ning och för höga halter av fluorid och radon. Planen ger inga rekom
mendationer för hur grundvattenförhållandena ska beaktas vid tätorts
byggande. 

6.2 Detaljplaner 

I detaljplaner är det relativt vanligt med föreskrifter som förbjuder 
källare, antingen för att förhindra en dränering av sprickvattensyste
met eller i de fall grundvattennivån ligger högt och kan ge upphov 
till fukt och mögelproblem. 

För ett område i stadsdelen Haga med gammal trägrundläggning gavs fö
reskrifter om lägsta grundläggningsdjup och att dränering inte fick 
utföras under viss nivå (med säkerhetsmarginal}. 

I ett planförslag för gaskraftverk i Rya skog övervägs bestämmelser i 
planen med syfte att undvika en sänkning av grundvattennivån i angrän
sande naturreservat. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning (L-G H) är att det är svårt att vara 
helt förutseende om grundvattenförhållandena vid planläggning. Allmänt 
hållna krav eller rekommendationer kan anges i planen. 
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6.3 Bygglov 

I samband med innerstadsbyggande ställs sedan länge krav på vattentäta 
konstruktioner under mark. Kravet ställs som att byggnadsföretaget 
inte får förorsaka en sänkning av grundvattennivån i området. Efter
levnaden övervakas med ett lokalt observationssystem (kontrollpro
gram). 

Med stöd av PBL är det fullt möjligt att i bygglov ställa krav på vat
tentäta källare och förbud mot avsänkning av grundvattennivån med 
hänsyn till omgivande bebyggelse. Kraven kan ställas även om det inte 
finns sådana föreskrifter i planen. 

Särskilda byggnadstekniska åtgärder kan också krävas. För ett parke
ringsgarage med två våningar under mark, som till viss del kom i 
kontakt med friktionsjord på lutande berg, gavs föreskrifter om att 
grundvattennivån inte fick sänkas vid ingreppet eller efter färdig
ställandet. 

I andra sammanhang kan föreskrivas att grundvattennivån ska sänkas, 
om det kan befaras att grundvattnet ger upphov till skador. 

Genom PBL har införts bygglovplikt för tunnlar och bergrum (som inte 
är avsedda för tunnelbana eller gruvdrift). Bygglovplikten gäller dock 
ej hemliga anläggningar för totalförsvaret. I Göteborg tillämpas detta 
så att den lovsökande får utreda grundvattenförhållandena och visa hur 
grundvattenfrågorna ska lösas. I bygglovet tas in villkor som anger 
hur grundvattenförhållandena ska beaktas. Åtgärderna följs upp genom 
särskilt kontrollprogram med utnyttjande av data från befintliga och 
nyinstallerade observationspunkter . 

..
7. Ovriga metoder för grundvattenstyrning 

7.1 Formella beslut/åtgärder 

Som ett resultat från det tidigare nämnda utredningsuppdraget - om 
översyn av förvaltningarnas rutiner - kommer VA-verket att ändra vissa 
specifikationer ingående i skrifterna Administrativa föreskrifter och 
Byggnadsbeskrivning för VA-ledningsarbeten. Man hade konstaterat att 
täthetskraven på rörledningar för avlopp inte var tillräckliga för att 
hindra inläckning. Enligt de nya specifikationerna ska ledningsbädd, 
kringfyllning och återfyllning ske med samkross på visst sätt, se 
bilaga 1 med utdrag av föreslagna ändringar. 

Andra formella beslut föreligger ej. Någon särskild "geogrupp 11 har ej 
inrättats. Bevakningen av grundvattenfrågorna sker i den löpande ären
dehanteringen genom informellt samarbete mellan kommunens förvaltning
ar. Detta förutsätter dock att förvaltningar och tjänstemän uppmärk
sammar grundvattenfrågorna och tar de rätta och nödvändiga kontakter
na. 
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7.2 övriga förebyggande åtgärder 

Bergtunnelsystemet under staden har nu mestadels sådan täthet att er
forderliga grundvattennivåer kan upprätthållas genom naturlig infil
tration. Förhållandena övervakas dock med hjälp av observationssyste
met. För en teletunnel under Linnegatan och några andra fall fordras 
emellertid infiltration i bottenlagren under leran för att motverka 
sänkning av grundvattennivån. 

För den äldre bebyggelsen i stadskärnan (Haga, Vasastaden) har i vissa 
fall ordnats infiltrationsanläggningar för att hålla uppe den övre 
grundvattennivån (sprickvattensystemet). Magasinen fylls på med vat
tenledningsvatten eller takvatten via gårdsbrunnar, diken och dräne
ringsrör. Man är dock tveksam till takvatten på grund av risken för 
föroreningar. 

Förorenat vatten från läckande avloppsledningar har påträffats i 
sprickvattensystemet. Man befarar att detta på sikt kan skada rustbäd
dar och annat trävirke i mark (pålskallar). 

Andra exempel på förebyggande åtgärder i stadskärnan är tätskärmar 
runt hus med borinjektering av trägrundläggningen. 

I ytterområdena ordnas ofta LOD-system för att hålla uppe den övre 
grundvattennivån. 
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Bilaga 1 1( 5) 

Utdrag med föreslagna ändringar av 
beskrivningstext och typritningar. 

6 GÖTEBORGS VATTEN - OCH AVLOPPSVERK 

Byggnadsbeskrivning för 
för VA-ledningsarbeten 

Bestämmelserna i GVA B 85 gäller vid utförande av va-ledningar för Göteborgs va-verk. 
Bestämmelserna är redovisade enligt BSAB-systemet. De avsnitt ur Mark AMA 83 som till
lämpas utan ändring är angivna med Mark AMA:s rubrik och med markering i marginalen. 
Avsteg från Mark AMA:s föreskrifter - ändringar eller tillägg är utan markering i margi

nalen. 

Ytterligare föreskrifter och anvisningar för arbetets utförande framgår av särskilt tillägg till 

byggnadsbeskrivningen. Där alternativa utföranden anges i dessa bestämmelser framgår 
det gällande alternativet av tillägg till byggnadsbeskrivningen eller arbetsritning. 
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Bilaga l 2(5) 

B2.3 

Föreslaget 
tillägg 

Åtgärd för ledning 
Entreprenören är skyldig att hos huvudman för berörd ledning inhämta uppgift 

på ledningens exakta läge före arbetenas påbörjande och samråda om lämpliga 
skyddsåtgärder. 

Erfordras tillfällig flyttning, uppallning eller hängning av ledning inhämtas till
stånd av ledningsägare före arbetets påbörjande. 

Läget av befintliga ledningar och kablar med undantag av luftledningar framgår 

av arbetsritningar. 

Entreprenören skall göra sig underrättad om när på ritning överkorsade ledning
ar kan tas ur bruk 

Flöde i befintlig avloppsledning förutsätts, om inget annat anges, motsvara flö
det vid fylld sektion. 

Vid ledningsnät som står i förbindelse med vattenområde beaktas uppdämning i 

ledningarna. Karakteristiska vattenstånd i Göteborgs hamn vid Torshamnen: 

Högsta vattenstånd HHW + 11, 51 

Normalt högvattenstånd MHW + 11,01 
Normalt medelvattenstånd MW + 10,01 

Normalt lågvattenstånd MLW + 9,31 

Lägsta lågvattenstånd LLW + 8,81 

I höjd med Marieholm och Lärje kan högsta vattenstånd 
förväntas vara 0,2 resp 0,3 m högre än vid Torshamnen. 

6 
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2.4 

Bilaga l 3(5) 

Föreslagna ändringar av beskrivningstexter 

C2.12 Fyllning för utspetsning 
Fyllning skall utföras med material ur grupp 2 eller 3a, 
tabell C/1. Grus, singel eller makadam medför risk för ut
dränering. ---

C2.13 Fyllning efter utgrävning till viss nivå 
Fyllning skall utföras med material ur grupp 1, 2 eller 3a, 
tabell C/1. Sprängsten, grus, singel eller makadam medför 
risk för utdränering. ---

C2.2 Fyllning för ledningsbädd 

C2.211 Ledningsbädd för va-ledning 
Bädd skall utföras med samkross, sand eller morän ur grupp 2 
eller 3a, tabell C/1. Makadam, singel eller grus skall inte 
användas vid schaktgravar i lera och silt på grund av risk 
för utdränering och grundvattensänkning. 

Kringfyllning 

2.411 Kringfyllning för va-ledning 

Kringfyllning utförs med material ur grupp 2, 3a, 3b, 5a, 5b 
eller 5c enligt tabell C/1. Makadam, singel eller grus skall 
inte användas vid schaktgravar i lera och silt på grund av 
risk för utdränering och grundvattensänkning.... 

C2.5 Resterande fyllning 

Tabell C2/1. Krav på material till resterande fyllning 

Uppschaktat Resterande fyllning 

material 

Grupp 

5c Mycket lös Material ur grupp 2, 3a, 3b, 

lera 5a och 5b. Grova vattengenom

släppliga material (makadam, 

grus, singel) skall inte an

vändas vid schaktgravar i lera. 

C2.7 Fyllning för perkolationsmagasin mm 
Fyllning skall utföras snarast möjligt efter schaktning så 
att inte schaktbotten och väggar slammas igen och blir täta. 

C2.8 Diverse fyllningar för ledningar mm 

C2.81 Strömningsavskärande fyllning 
Strömningsavskärande fyllning skall ansluta tätt mot led
ningar och ev jordförstärkning samt mot ledningsgravens 
väggar och botten. Om ledningsbädd, kringfyllning och reste
rande fyllning utförs med samkross eller annat material med 
högst motsvarande vattengenomsläpplighet är tätskärmar i 
allmänhet ej nödvändiga. 
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