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SAMMANFATTNING

Den här studien har genomförts som en del av forskningsprojektet Hållbar
resursanvändning av undermarksrymden (2017–2019). Projektet syftar till att stödja en
hållbar användning av undermarksrymden, och klarlägga nya möjligheter för hur
undermarksfrågor kan integreras i samhällsplaneringen.
Syftet med den här studien var att undersöka hur planeringsprocesser för anläggningar
och andra verksamheter under mark genomförs i Sverige, hur samspel mellan planering
ovan och under mark fungerar, hur undermarksinformation hanterats i olika typer av
projekt, samt indikera möjlighet till förbättringar.
Rapporten bygger på studier av ett antal genomförda undermarksprojekt, där offentliga
planeringsdokument har undersökts och intervjuer med personer som haft inblick i
projekten har genomförts. I studien har framkommit ett antal förslag som skulle kunna
bidra till att förbättra planeringsprocessen för undermarksplanering:
Systematiserad och tillgänglig information
•
•
•
•

Samla geovetenskaplig information (inkl. tolkningar) från alla
undermarksprojekt i en gemensam databas.
Säkerställa att projektägare och beställare lämnar geovetenskaplig
information till en sådan gemensam databas.
Informationen bör, med hänsyn till sekretessbelagda uppgifter, arkiveras
och göras sökbar digitalt.
Arkiven bör hanteras så att relevant material är tillgängligt under önskvärd
framtid.

Samverkan
•
•

Skapa ett gott samverkansklimat tidigt i projektet, med relevanta
intressenter och aktörer.
Stödja harmonisering av tillämpning av regelverk mellan kommuner.

Strategiskt arbete
•
•
•
•

En sammanhållen planering för markanvändning ovan och under mark i
planeringsprocessens olika skeden.
Undermarkens resurser i ett regionalt perspektiv lyfts fram i regionala
planeringsdokument.
Att hantera målkonflikter i ett tidigt skede genom att synliggöra dem i
såväl nationell som regional och lokal planering.
Att rätt nivå på informationen tas fram för de olika skedena i planeringsoch projekteringsprocesserna.

SUMMARY

This study was carried out as part of the research project Sustainable use of the subsurface
(2017–2019). The project aims to support the sustainable use of the underground space,
and to clarify new possibilities for how underground matters can be integrated into
urban planning.
The purpose of this study was to investigate how planning processes for facilities and
other underground operations are carried out in Sweden, how the interaction between
planning above and below ground works, how underground information is handled in
different types of projects, and indicate opportunities for improvement.
The report is based on studies of a number of completed underground projects, where
public planning documents have been examined and interviews with people who have
had insight into the projects have been carried out. The study has identified a number
of suggestions that could help improve the planning process for underground planning:
Systematic and accessible information
•
•
•
•

Collect geoscientific information (including interpretations) from all
underground projects in a common database.
Ensure that project owners and clients submit geoscientific information to
such a common database.
The information should be archived and made searchable digitally with
regard to confidential information.
The archives should be managed so that relevant material remains
available for the appropriate length of time.

Cooperation
•
•

Create a good collaboration climate early in the project, with relevant
stakeholders.
Support harmonization of the application of regulations between
municipalities.

Strategic work
•
•
•
•

A coherent planning for land use above and below land at the various
stages of the planning process.
Sub-regional resources in a regional perspective are highlighted in
regional planning documents.
Managing target conflicts at an early stage by making them visible in both
national and regional and local planning.
Ensure that the right level of information is developed for the various
stages of the planning processes.
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BAKGRUND

Den här studien har genomförts som en del av forskningsprojektet Hållbar
resursanvändning av undermarksrymden som beviljats medel från forskningsrådet Formas
och Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo) för åren 2017–2019 (Formas Dnr 9422016-50, BeFo 385). Projektet syftar till att stödja en hållbar användning av
undermarksrymden, och klarlägga nya möjligheter för hur undermarksfrågor kan
integreras i samhällsplaneringen. Projektet bedrivs av en projektgrupp med företrädare
från Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. Till projektet har
knutits en referensgrupp med sakkunniga inom området.
Undermarken utgör en viktig resurs i samhället, som kan användas för olika ändamål,
t.ex. infrastruktur, garage, bergrum, energianläggningar, grundvattenuttag, information
om arkeologiska fornlämningar. Användning av undermarken innebär ofta bestående
förändringar, så som vid sprängning eller utgrävning av marken. Det finns för
närvarande ingen övergripande planering för användning av undermarken, och det
saknas samlad information om olika typer av anläggningar under mark (SGU, 2017).
Statens geotekniska institut (SGI) har genomfört en intervjustudie om kommunernas
behov av geologiska underlag i planeringen på uppdrag av Sveriges Geologiska
Undersökning (SGU, 2016). Där framkom att kommunerna behöver stöd och
kunskapsunderlag inom ett flertal områden: markens stabilitet och geotekniska
undersökningar; dagvattenhantering och risk för översvämning; förorenade områden;
vattenförsörjning; materialförsörjning; miljö och klimat. De tre största utmaningarna
som framkom med koppling till geologiska aspekter var sättningar och skred, VAfrågor, samt hantering av målkonflikter för långsiktigt hållbara beslut.
Syftet med den här studien var att undersöka hur planeringsprocesser för anläggningar
och andra verksamheter under mark genomförs i Sverige, hur samspel mellan planering
ovan och under mark fungerar, samt hur undermarksinformation hanterats i olika typer
av projekt.
Målet med studien var att tydliggöra praxis för undermarksplanering i Sverige, samt att
indikera behov av förbättringar i planeringsprocessen. Det kan innebära tillgång till
ökad, eller annan typ av, undermarksinformation i tidiga skeden (t.ex. geologiska
förhållanden, vattenpåverkan, andra underjordsanläggningar), och/eller behov av ökat
fokus på undermarksfrågor i olika skeden av samhällsplaneringen.
För ett projekts genomförande kan flera typer av aktörer vara involverade, så som
projektägaren, vilken också kan vara beställare av tjänster från utförare, dvs. konsulter
och entreprenörer. De funktioner och benämningar som framkommit under intervjuer
och i studerade dokument har använts i rapporten.
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PLANERINGSPROCESSEN

Sveriges mark är indelad i fastigheter. Fastigheter anges traditionellt av en horisontell yta
på marken som sträcker sig obegränsad uppåt och nedåt i vertikal riktning. Från år 2004
kan tredimensionella fastigheter bildas, vilka också innefattar en vertikal avgränsning.
Detta regleras genom JB (Jordabalk 1970:994).
Planering av markanvändningen styrs till stor del av kommunerna och de bestämmelser
som finns i PBL (Plan- och bygglag SFS 2010:900). Alla kommuner ska enligt PBL ha
en gällande kommuntäckande översiktsplan. Översiktsplanen ska ge strategisk
vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen, men är inte
juridiskt bindande. Vid t.ex. nybyggnationer, ändring av befintlig bebyggelse, eller
behov av markreservat för allmänna ändamål kan användning av mark- och
vattenområden, bebyggelse och byggnadsverk regleras genom detaljplaner. En
detaljplan är juridiskt bindande. För områden som inte omfattas av detaljplan kan
kommunen reglera användningen med hjälp av områdesbestämmelser, som också är
juridiskt bindande. Andra viktiga styrdokument kan vara fördjupade översiktsplaner för
ett visst geografiskt område, förstudier i olika skeden m.m.
I PBL kan man se att anläggningar under mark omfattas av lagen. I kapitel 1 Syfte,
innehåll och definitioner definieras flera begrepp, bland annat beskrivs ”Byggnad: en
varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt
placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss
plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i
den” (PBL, 1 kap., 4§), samt ”Byggnadsverk: en byggnad eller annan anläggning”
(PBL, 1 kap., 4§).
I kapitel 2 Allmänna och enskilda intressen anges att ”Vid planläggning och i ärenden om
bygglov enligt denna lag ska byggnadsverk som placeras under markytan i skälig
omfattning utformas så att det inte försvårar användningen av marken ovanför” (PBL,
kap.2, 8§), vilket indikerar hänsyn till markanvändningen ovan jord i första hand.
I kapitel 4 Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser uttrycks tydligt att både ovan
och under mark avses, ”I en detaljplan får kommunen bestämma 1. bebyggandets
omfattning över och under markytan” (PBL, kap.4 11§).
Användning av detaljplan aktualiseras t.ex. vid anläggning av tunnlar och bergrum, men
Adolfsson och Boberg (2014) beskriver i sin handbok för detaljplanering att förarbetena
inte ger någon information om hur tillämpningen ska ske. Det försvårar den praktiska
omsättningen och utarbetande av en praxis.
För anläggningar under mark kan också andra särskilda lagstiftningar vara tillämpliga, så
som Lag om byggande av järnväg (SFS 1995:1649), Väglag (1971:948), Ellag
(1997:857), Kulturmiljölag (SFS:1988:950), eller Lag om vissa rörledningar (1978:160).
Ett projekt kan också behöva prövas mot MB (Miljöbalk SFS 1998:808), bland annat
om det rör miljöfarlig verksamhet (kapitel 9) eller medför vattenverksamhet (kapitel
11). Regler om strandskydd omfattas också av MB (kapitel 7). I
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Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) anges bestämmelser om tillståndsplikt och
anmälningsplikt för de verksamheter och åtgärder som avses i 9 kap. miljöbalken
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Verksamheterna delas här in i tillståndsplikt A som
ska söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen, tillståndsplikt B som påverkar miljön
något mindre och ska söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Tillståndsplikt C behöver inte
tillstånd men behöver anmäla verksamheten till kommunen.
Särskilda bestämmelser för anmälningsplikt för bland annat värmepumpsanläggningar
finns i FMH (Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1988:899).
För geoenergianläggningar kan prövning enligt FMH vara tillämplig där det beskrivs att
”Det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.
Kommunen får föreskriva att det ska fordras tillstånd av nämnden för att inrätta en sådan
anläggning inom kommunen eller inom vissa delar av denna, om det behövs för att
skydda människors hälsa eller miljön” (FMH, 17§).

METOD, GENOMFÖRANDE OCH FOKUS

Anläggningar under mark kan se olika ut och anordnas i olika syften. Utbredningen,
såväl horisontalt som vertikalt, varierar beroende på projekt. Planerings- och
tillståndsprocessen kan också variera, och är bl.a. beroende på om anläggningen
befinner sig inom detaljplanelagt område eller inte. Parallella processer kan behövas om
en anläggning berörs av flera lagar.
För den här studien skedde inledningsvis ett urval av anläggningsprojekt under mark att
studera, genomförda under 2000-talet, se tabell 1. Dessa representerar sammantaget
olika typer av undermarksprojekt. Projekten valdes med stöd av boken Sweden
underground – Rock engineering and how it benefits society (Lindblom & Walke, 2018) och i
samråd med projektgruppen, främst för att underlätta kontakt med representanter för
projektens genomförande.
Tabell 1 Ett första urval av projekt för studien.
Projekt
Boliden Rönnskär – förvaring av
kvicksilverhaltigt avfall

Typ

Kommun

Avfall

Skellefteå

Citytunneln

Järnväg

Malmö

Filmstaden Bergakungen

Kultur/fritid

Göteborg

Gråbodeltat

Grustäkt/vattentäkt

Lerum

IKEA:s geoenergianläggning

Energi

Uppsala

Norsborgs tunnelbanedepå

Tunnelbana

Botkyrka

Skallen – naturgaslager

Energi

Halmstad

Stigbergsgaraget

Parkering

Stockholm

Årsta tunnlar

Dagvatten

Stockholm
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Fokus för studien var att kvalitativt undersöka erfarenheter och dokument från
planeringsprocessen för ett antal valda undermarksprojekt. Det innebär ett avgränsat
studiematerial. Studien omfattar två delmoment, en intervjuundersökning och en
dokumentstudie.
Intervjuundersökningen genomfördes genom telefonintervjuer av personer, som utifrån
olika roller haft inblick i arbetet med projekten. Dokumentstudien fokuserade på att
undersöka offentliga dokument som i första hand funnits tillgängliga digitalt, via berörda
kommuners hemsidor.
Det första urvalet av projekt att studera, avgränsades ytterligare då tillgängligheten till
informanter och digitala dokument var begränsad. Exempelvis finns material tillhörande
detaljplanen för Filmstaden Bergakungen i Göteborg endast i pärmar i
stadsbyggnadskontorets arkiv. Undersökta projekt som ingår i respektive delmoment
beskrivs nedan.

Intervjuundersökning

Intervjuer är en vanlig metod i kvalitativ forskning för att samla in uppgifter och
synpunkter från representanter för olika grupper eller sakområden (Merriam, 2009). I
den här studien intervjuades personer med erfarenhet från att ha arbetat med
undermarksprojekt. Tänkbara personer att intervjua var exploatörer, konsulter,
entreprenörer, kommunala handläggare eller representant från annan prövande
myndighet.
Arbetet med att lokalisera personer som arbetade med de valda projekten och som
dessutom var intresserade av att delta i en intervju utgjorde en större utmaning än
väntat. Kontaktpersoner som varit engagerade i samband med att material tagits fram till
boken av Lindblom & Walke (2018) efterfrågades genom BeFo. Därigenom fanns
kontaktmöjligheter till fem av projekten (Boliden Rönnskär – förvaring av
kvicksilverhaltigt avfall, IKEA:s geoenergianläggning, Norsborgs tunnelbanedepå,
Skallen - naturgruslager, samt Stigbergsgaraget). Projektgruppen hade ytterligare
kontakter till två av projekten (Gråbodeltat och Årsta tunnlar). Kontaktpersoner söktes
även genom internet (Citytunneln och Filmstaden Bergakungen). Därutöver tillfrågades
projektets referensgrupp om ytterligare förslag på personer att intervjua med anknytning
till de valda projekten, och projektgruppen kunde också bidra med ytterligare namn.
Några av de som kontaktades kunde själva delta i en intervju, medan andra främst
hjälpte till med att ge namn på någon annan tänkbar person att intervjua. Resultatet var
tyvärr ofta att den person som de hänvisade till menade att det aktuella projektet inte
tillhört deras arbetsområde, eller att den person som hade hanterat projektet hade slutat.
I en del fall avböjdes en intervju, ofta med hänvisning till att personen inte hade tid. I
andra fall besvarades varken mail eller telefonkontakt.
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Sammantaget intervjuades åtta personer, med anknytning till projekten Boliden
Rönnskär - förvaring av kvicksilverhaltigt avfall, IKEA:s geoenergianläggning,
Norsborgs tunnelbanedepå, samt Stigbergsgaraget. Bland informanterna finns de som
arbetat som projektägare och beställare av projekt, utförare av projekt eller i en
myndighetsroll, se referenser.
Intervjuerna genomfördes per telefon under maj 2018 – juni 2019. En intervjuguide
togs fram med frågor som fokuserade på planeringsprocessen och användning av
undermarksinformation för det aktuella projektet, samt generella idéer för förbättringar,
se bilaga 1. Efter intervjun skickades en renskriven, skriftlig version av intervjun till
informanten för eventuell korrigering och godkännande av att svaren uppfattats rätt. En
intervju ströks därefter från studien då informanten bland annat inte ville delta med
namn och funktion.

Dokumentstudie

Kvalitativa dokumentstudier används inom forskningen för att analysera innehåll i texter
(Graneheim & Lundman, 2004; Krippendorff, 2004). Genom en innehållsanalys
(content analysis) kartlades hur undermarksfrågorna hanterades i olika
planeringsdokument som en del av den här studien. Tillgängliga eller möjliga dokument
att undersöka var kommunala översiktsplaner och detaljplaner, med tillhörande
dokument så som miljökonsekvensbeskrivningar. Andra dokument var
ansökningshandlingar, beslut och domslut, samt eventuella utredningar och rapporter
som hörde till projekten.
Inledningsvis samlades material in genom sökning av tillgängliga dokument via internet,
kontakt med kommuner, samt genom projektgruppen.
En checklista med frågor togs fram, som baserades på intervjuguiden som använts vid
intervjuerna i föreliggande studie, se bilaga 2. Frågorna anpassades efter vad som var
lämpligt för en dokumentstudie.
Projekt med tillgängligt digitalt material prioriterades för studien och resulterade i att
dokumentstudier enligt checklistan gjordes för Gråbodeltat, IKEA:s
geoenergianläggning, Norsborgs tunnelbanedepå, samt Stigbergsgaraget.
dokumentgenomgången gjordes kompletterande sökningar efter relevant material som
indikerades i de studerade dokumenten, så som kompletterande detaljplaner och, för
Gråbodeltat, Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan.
För Citytunneln i Malmö har det funnits ett omfattande dokumentmaterial. En enklare
genomgång gjordes därför av järnvägsplanerna för Citytunneln.

Kort information om valda projekt

Boliden Rönnskärs avfallslager för kvicksilverhaltigt avfall i Skelleftehamn, Skellefteå
kommun, byggdes 2015–2017. Anläggningen ägs av gruvbolaget Boliden.
11

Anläggningen ligger i anslutning till Bolidens kopparsmältverk, och byggdes för
förvaring av avfall som uppstår i malmproduktionen.
Citytunneln i Malmö byggdes 2005–2010. Anläggningen ägs av Trafikverket. Syftet var
att få en snabbare järnvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn via
Öresundsbron, samt att utöka kapaciteten i järnvägsnätet. Malmö central var tidigare en
säckstation men med Citytunneln drogs en ny järnvägssträckning under centrala Malmö
för att medge genomfart. Med två nya järnvägsstationer längs sträckningen, Triangeln
och Hyllie, förbättrades möjligheten för persontrafik, samtidigt som den tidigare
järnvägssträckan reserverades i huvudsak för godstrafik.
Gråbodeltat, i Lerums kommun, ingår i ett grundvattenstråk som är av betydelse för
Göteborgsregionen. Test av infiltrationsanläggning för dricksvattenproduktion har
förberetts. Tidigare användes området som grustäkt, vilket upphört med syfte att skydda
grundvattenresursen.
IKEA:s geoenergianläggning i Uppsala byggdes 2008–2009. Anläggningen ägs av IKEA
Fastigheter AB. Syftet var att genom energilagring i berg, värmepumpsteknik och
kompletterande elförsörjning, förse ett nytt IKEA-varuhus med uppvärmning
respektive kylanläggning.
Norsborgs tunnelbanedepå, i Botkyrka kommun, byggdes 2013–2016. Anläggningen
ägs av Storstockholms lokaltrafik (SL). Syftet med anläggningen, som ligger i anslutning
till en av slutstationerna för tunnelbanans röda linje, var att täcka uppställningsbehov
samt att ge möjligheter till underhåll av tunnelbanevagnar.
Stigbergsgaraget i Stockholm byggdes 2013–2015. Anläggningen ägs av Stockholm
Parkering. Syftet var att anlägga 300 parkeringsplatser under Södermalm.
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RESULTAT
Intervjustudien

I det här avsnittet redogörs för den information som framkommit i de sju genomförda
och av informanterna godkända intervjuerna med anknytning till projekten IKEA:s
geoenergianläggning, Boliden Rönnskär-förvaring av kvicksilverhaltigt avfall,
Stigbergsgaraget, och Norsborgs tunnelbanedepå.
Hur genomfördes planeringsprocessen?
Inom detaljplanelagt område kan detaljplanen behöva ändras när en anläggning under
mark ska byggas. Samråd sker då enligt PBL i detaljplaneprocessen. En ny detaljplan
behövdes för projektet Norsborgs tunnelbanedepå. Kommunala vägar skulle byggas om
och flyttas, och dagvattenhanteringen ändras. För att godkänna av detaljplanen krävde
kommunen kompensationsåtgärder, vilket innebar ökade kostnader för projektägaren.
För bergrummet och tillhörande anläggningar köptes en 3D-fastighet, vilket innebar
restriktioner i djupled för de befintliga fastigheterna ovan mark. Berörda fastighetsägare
fick då en ersättning som fastställdes av Länsstyrelsen i Stockholms län.
Själva planprocessen, eller delar av den, kan redan vara klar då konsulter och
entreprenörer som anlitas för genomförandet kommer in i projektet. För
Stigbergsgaraget hade detaljplanen vunnit laga kraft innan entreprenören blev
kontrakterad. I ett första skede tog entreprenören fram en bygglovsansökan. Det
behövdes ingen ansökan om vattenverksamhet. Däremot har normalt förekommande
tillstånd sökts, t.ex. för sprängning, vilket söks hos polisen.
För vissa anläggningar behövs inte detaljplanen ändras, utan det räcker med en anmälan
till kommunen. För IKEA:s geoenergianläggning gjordes en anmälan till Uppsala
kommuns miljökontor. Anmälningsplikt fanns enligt § 17 i FMH (Förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1988:899). Ett antal försiktighetsåtgärder
angavs i beslutet genom ett föreläggande enligt MB (Miljöbalk SFS 1998:808). Det gavs
också föreläggande om att IKEA skulle inkomma med redovisning kring
energianvändningen, samt ett föreläggande om efterkontroll som rörde risker för
saltvatteninträngning. Båda dessa överklagades.
För andra anläggningar kan en tillståndsprocess enligt MB krävas. För Boliden
Rönnskärs avfallslager gjordes en ansökan till Mark- och miljödomstolen. Ärendet
överklagades till Mark- och miljööverdomstolen av Naturvårdsverket, men de fick
avslag. Naturvårdsverket ville villkora vilken bergkvalitet lagret skulle ha med avseende
på vattengenomsläpplighet, men det finns en EU-förordning som styr både arbetet med
berget, avfallet och barriärer för vattengenomsläpplighet, och därför ansågs det inte
lämpligt att låsa en av variablerna.
Om projektet omfattar vattenverksamhet behövs tillstånd från Mark- och
miljödomstolen. Så var fallet för Norsborgs tunnelbanedepå. Vattendomen för projektet
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innefattade ändrade krav på buller, damning och vibrationer. En
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utfördes för att visa konsekvenserna och hur de
skulle kunna tas omhand. Det fanns också arkeologiska fynd, gravar, i området så det
skulle eventuellt göras en arkeologisk utredning. Det behövdes också dispens från
strandskyddet, då en av kommunens vägar behövde byggas om för utlastning av
bergmaterial under en fyraårsperiod.
Samrådsparter kan, beroende på projektets omfattning, vara kommunen, länsstyrelsen,
ledningsägare, kollektivtrafikföreträdare, markägare, närliggande fastighetsägare, Statens
geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
allmänhet. Försvaret, eventuellt genom Fortifikationsverket, kan behöva svara om det är
fritt att använda föreslagna utrymmen. Om projektet överklagas kan samrådsparterna
utökas, vanligt är då att fler myndigheter blir involverade.
Vilken hänsyn togs till markanvändning ovan jord?
Markanvändning och verksamheter ovan jord påverkades inte i de undersökta projekten
i någon större utsträckning av undermarksanläggningarna. Genom att bygga
anläggningar under mark sparas mark ovan jord som kan användas till något annat.
För projektet Stigbergsgaraget, som anlagts i befintlig stadsmiljö, har en viktig
utgångspunkt varit att verksamheter ovan jord, dvs. skolor, kyrkor, sjukhus och
bostäder, inte skulle påverkas av anläggningen. Ett exempel under projektets
genomförande var att en infart till en tunnel för gång och nödutrymning vajersågades,
så att en uteservering ca 1,5 m från området kunde hålla öppet under hela
genomförandetiden.
På motsvarande sätt togs mycket stor hänsyn till verksamheterna ovanför Norsborgs
tunnelbanedepå, så att de skulle vara ostörda av verksamheten under mark. Det bor ca
2000–2500 människor i området, med bostadsområden, skola, förskolor, m.m.
Placeringen av Boliden Rönnskärs avfallslager under smältverket i Skelleftehamn valdes
främst med anledning av lämpliga bergförhållanden och möjligheten att minska behovet
av transporter. En omfattande lokaliseringsutredning gjordes inför val av plats för
avfallslagret, där ett 30-tal nedlagda gruvor i egen regi undersöktes. Det har inte
föranlett några hänsyn i anläggningen ovan mark.
Där IKEA:s geoenergilager placerades finns en parkering ovan jord respektive köryta till
och från varuhuset, vilka inte påverkas av energilagret.
Vad fungerade bra och vad kunde ha fungerat bättre i planeringsprocessen?
I projektet Stigbergsgaraget har samverkan med ett öppet förhållningssätt upplevts som
en framgångsfaktor, där projektägare och andra intressenter kunde dela information. Ett
avtal skrevs mellan projektägare och utförare som innebar att båda vann på ett väl
fungerande samarbete, och att parterna var involverade under hela processen. Det
14

uppges ha inneburit snabb framdrift, korta ledtider, och lite administration. I ett första
skede kopplades avtalet till ABK (bestämmelser för konsultverksamhet). Därefter
förhandlade projektägare och utförare om en gemensam riktkostnad och avtalet
övergick då till ABT (bestämmelser för totalentreprenad).
Projekteringsarbetet för Stigbergsgaraget genomfördes med VDC-projektering (Virtual
design center), vilket innebar att en gemensam 3D-modell användes där alla
teknikområden jobbade gemensamt. Det innebar en samordnad och flexibel process.
Vid ett tillfälle borrades in i ett befintligt bergrum, på grund av att det inte var korrekt
inmätt, vilket gjorde att aktuell tunnel för projektet behövde flyttas och bygglovet
justeras. Genom arbetssättet kunde information till bygglovsansökan ges direkt, och
bygglovsprocessen för justeringen kunde hanteras på bara några dagar. En utmaning var
de små etableringsytor som fanns tillgängliga i innerstaden. Detaljplan, bygglov och
etableringsytor kom på plats med hjälp av samverkan mellan projektägaren och övriga
aktörer.
Kontinuerlig samverkan beskrivs också i projektet Norsborgs tunnelbanedepå som en
nyckelfråga. Samarbetet uppges ha fungerat bra, det var ett bra klimat i arbetet mellan
projektägaren och kommunen trots en del ”kohandel”. Kommunen hade avdelat en
projektledare specifikt för det här projektet. Kontinuerliga möten hölls under
detaljplaneprocessen. Under genomförandet hölls möte varannan månad med
kommunen, inte i endast slutskedet som i många andra projekt. Det som upplevdes som
mindre bra var att kommunen hade en projektledare för detaljplaneprocessen och en
annan för bygglovsprocessen. Kommunen efterfrågade detaljerad information om
gestaltning redan i ett tidigt skede, då projektägaren fortfarande var i en process för att
klargöra vad depån skulle tillgodose för underhållstjänster, funktioner (verkstäder,
kontor) för tunnelbanetågen. Kommunen ville låsa utformningen och vara med och
påverka hur det skulle se ut (ovan jord). Projektägaren fick därför ange ungefär hur det
skulle se ut i ett tidigt skede, och sedan justera, bl.a. avseende fasadmaterialet. Det
upplevdes svårt när detaljerade lösningar krävdes i ett tidigt skede när inte
förutsättningar fanns för att ge dem.
För projekt som anmäls till kommunen enligt MB, så som geoenergianläggningar, lyfts
det fram att processen fungerar bra, med anmälan samt användning av lagstiftningen
som reglerar detta. Däremot beskrivs en problematik med att lagen tolkas olika mellan
kommuner, vilket leder till att olika krav kan komma att ställas i samma typ av projekt
beroende på var det är beläget. Det ger en osäkerhet på geoenergimarknaden, och leder
till en ökad risk för konflikter. Det kan innebära lång väntetid för att få tillstånden,
vilket i sin tur kan medföra att ett annat, enklare alternativ väljs.
En annan svårighet som nämns är långa handläggningstider. Ett exempel på detta är
ansökan rörande Boliden Rönnskärs avfallslager lämnades in till Mark- och
miljödomstolen år 2007, men tillstånd kunde först lämnas år 2013, och fortfarande år
2019 återstår vissa frågetecken. Rättsprövningar i samband med överklagandeprocesser
kan också ta lång tid, som t.ex. förekommit i processen med IKEA:s
geoenergianläggning. Ett annat exempel är att det kan ta tid att få besked från
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länsstyrelsen om arkeologiska utredningar behöver göras, som var fallet i projektet
Norsborgs tunnelbanedepå.
Ytterligare en problematik illustrerades i arbetet med Boliden Rönnskärs avfallslager.
Det fanns ingen referensanläggning att titta på, vilket innebar en speciell process för att
klargöra villkoren för anläggningen. Fullständiga geologiska undersökningar kunde inte
göras innan bygget av själva anläggningen, eftersom man av säkerhetsskäl vill ha en så tät
berggrund som möjligt. Undersökningar genomfördes efterhand som projektet byggdes,
genom så kallad aktiv design. Detta angreppssätt var svårt för myndigheterna att förhålla
sig till. Det löstes genom att en expertgrupp tillsattes, på förslag från Boliden, för att
komma framåt i processen. Expertgruppen godkändes av Mark- och miljödomstolen att
delta i processen. Gruppen bestod av experter inom hydrogeologi, bergmekanik,
strukturgeologi, avfall och kvicksilverstabilisering. Det har varit en utmaning att ha
relativt lite information från början om slutresultatet.

Vilken geovetenskaplig information har använts i planeringen (t.ex. jord- och
bergkartor, borrprover, geoenergikartor, skredkartor, hydrologisk information,
information om andra anläggningar), har informationen varit tillräcklig, och var
har informationen funnits tillgänglig?
För Bolidens avfallslager har information från kärnborrhål använts, tillsammans med
kartläggningar över regionala strukturer från SGU. Kompletterande information
inhämtades från en ramp som drivits ned i marken, där man har loggat lägen, filmat alla
borrhål, tagit prover på vatten i borrhålen, och gjort interferenstester mellan borrhålen
(undersökt bergets hydrauliska egenskaper). Den information och de verktyg som
använts ansågs vara tillräckliga. Information har också inhämtats från andra anläggningar.
Forsmark och SKB:s arbete avseende bland annat statistiska underlag användes, samt
underlag från en finsk anläggning.
För större geoenergiprojekt genomförs alltid en geologisk och hydrogeologisk
undersökning. Huvudkällan för information är SGU:s kartor och beskrivningar över
jordarter, berg, jorddjup och grundvatten. Av särskilt intresse är brunnsarkivet som nås
via SGU:s hemsida. Dessutom har företag som t.ex. större konsultbolag eller andra
bolag som bedriver markundersökningar egna arkiv, där information om liknande
anläggningar kan finnas. Äldre utredningsmaterial kan vara en ytterligare
informationskälla.
I geoenergiprojektet för IKEA genomfördes en geoteknisk undersökning avseende
jordlager m.m. i samband med att man skulle bygga ett varuhus på fastigheten. Den
användes som underlag och kompletterades med två 200 meter djupa undersökningshål.
Det behövs som regel kompletteringar med egna borrhål (tester), bland annat för att
dimensionera borrhålslagret rätt då olika bergarter har olika värmeledningsegenskaper.
För anmälan av geoenergiprojekt finns blanketter hos kommunerna, men de ser olika ut
i olika kommuner. Det ska oftast anges vem byggherren eller entreprenören är som ska
utföra borrhålen, och en borrhålsplan. Undersökningsresultat från borrhålen ingår oftast
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inte. Den geotekniska informationen följer inte med anmälan, den utgör
bakgrundsinformation. Det kan anses vara tillräcklig information som skickas in i
anmälan, utifrån att det finns en bakgrund till den, med ett huvudsakligt syfte att
undersöka val av köldmedium i värmepumpar, t.ex. freon. I kommunens handläggning
av det aktuella geoenergiprojektet framkom osäkerhet kring risk för saltinträngning i
grundvatten respektive frågor om ”spets-el” i anläggningen, vilket innebar behov av
ytterligare information. Kommunens miljökontor hade kartor över riskområden där salt
grundvatten kan förekomma.
Geologiska rapporter fanns som underlag till detaljplanen för Stigbergsgaraget, och var
tillgängliga via Stockholms stad. Därutöver förbereddes anläggningen i
detaljplaneprocessen genom bland annat kompletterande jordsonderingar och
kärnborrningar i berget. Berggrundskarta användes (strukturgeologiska och
berggrundsgeologiska kartblad från SGU) och en geologisk kartering genomfördes i en
förundersökning av bl.a. befintligt exponerat berg, och befintliga bergrum. För att
lokalisera bergrum undersöktes förekomst av ventilationsrör och ingångsluckor i
området. Det fanns befintliga inmätningar av vissa underjordsanläggningar.
Kompletterande inmätningar gjordes för några anläggningar som låg mycket nära den
planerade anläggningen. Trots de nya inmätningarna av de närliggande anläggningarna
under mark fanns en liten men avgörande skillnad från verkligheten som upptäcktes och
påverkade entreprenaden under genomförandet.
Ytterligare information samlades in efterhand som Stigbergsgaraget byggdes genom så
kallad aktiv design. En borrkärna borrades ut från berget (via källaren i en intilliggande
skola). Där installerades en extensometermätare för att mäta deformationer i berget, och
som avlästes efter varje sprängsalva. Ett program användes alltså för uppföljning av
bergkvaliteten successivt under anläggningsskedet. Bergkvaliteten analyserades och
jämfördes med avseende på prognosticerat förstärkningsbehov. Vid avvikelser gentemot
prognoser kunde bergförstärkningar modifieras.
Flygfoto användes i projektet för Norsborgs tunnelbanedepå, främst för att se var det
fanns slag i berget, för att se var det skulle vara lämpligt att förlägga tunneln. Rör
användes för mätning av grundvattennivåer och dess förändring över tid. Borrprover
togs som stickprov på ett antal ställen. I entreprenadskedet användes MWD-borrning
(Measurement While Drilling), vilket innebär att man sonderingsborrar löpande och
uppdaterar sig successivt om bergkvaliteten, då data från föregående borrhål analyseras
kontinuerligt. Informationen ansågs som tillräcklig för entreprenadskedet.
Fanns det andra anläggningar under mark att ta hänsyn till?
Det finns exempel bland projekten på närliggande tunnelbana, järnväg (Saltsjöbanan),
mediatunnel (elkraft), avloppstunnel, dagvattenkulvert, källarutrymmen från
intilliggande byggnader och skyddsrum.
Anläggningar i Stockholmsregionen utom försvarets finns i en inventering hos
Stockholm vatten. De ger en bra beskrivning av geologin och kan erbjuda användbar
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information för tillkommande anläggningar i närheten. Stockholm stad samlar in sådan
information från relationshandlingar.
Fanns det intressekonflikter kring användning av undermarken?
I projektet för IKEA:s geoenergianläggning fanns en intressekonflikt kring en möjlig
risk för saltvatteninträngning till sött ytligare förekommande grundvatten, respektive
risk för ökade utsläpp av växthusgaser genom användningen av ”spets”-el för
undermarksanläggningen.
Berördes förorenade markområden?
Inga förorenade markområden berördes inom de undersökta projekten.
Berördes grundvatten?
För Stigbergsgaraget var frågan om grundvatten inte aktuell under genomförandeskedet.
Däremot hanterades grundvattenfrågan i detaljplanen, se avsnitt nedan i
dokumentstudien.
Särskilda krav ställdes för Norsborgs tunnelbanedepå i vattendomen från Mark- och
miljödomstolen. Kraven avsåg maximalt inflöde av vatten i anläggningen, men det
berörde mest ytvatten. Rörande Boliden Rönnskärs avfallslager nämndes att även om
grundvatten kommer att påverka själva anläggningen, skulle anläggningen inte påverka
några dricksvattenbrunnar.
För IKEA:s geoenergianläggning påtalade kommunen en risk att grundvatten kunde
påverkas, även om anläggningen inte var lokaliserad inom ett
grundvattenskyddsområde. Det var en av frågorna som ledde till överklagande av
kommunens föreläggande om provborrhål med anledning av risk för
saltvatteninträngning i grundvattnet. Ett resultat av överklagandeprocessen var att ett
kontrollprogram för saltvatten krävdes.
Diskuterades framtida nyttjande av uttaget bergmaterial?
Uttaget bergmaterial har återanvänts. I arbetet med Boliden Rönnskärs avfallslager
skapades upplag för det, och sedan användes en del bergmaterial internt och en del
såldes. I projektet Stigbergsgaraget, som är lokaliserat i Stockholms innerstad,
diskuterades i ett tidigt skede hur bergmaterialet skulle transporteras ut ur staden, men
det var svårt att hitta lämpliga transportvägar. Materialet kom att transporteras till andra
projekt i Nacka och Värmdö, där det förädlades och användes av entreprenören. I
projektet för Norsborgs tunnelbanedepå var det entreprenören som ansvarade för
bergmaterialet, vilket kördes till Skanskas krossanläggning och sedan såldes. En del
köptes tillbaka av en annan entreprenör som återfyllning i samma bygge.
När det gäller borrhålsmaterial rör det sig om relativt små mängder bergmaterial, och
det körs ofta till avfallsupplag. Ibland läggs det upp för att torka och kan sedan användas
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som fyllnadsmaterial. När man borrar med tryckluft och stöter på sprickor i berget
trycks vatten, luft och material upp, vilket innebär att materialet är blött. Borrkax, dvs.
det sönderborrade berget, fick i projektet för IKEA:s geoenergianläggning sedimentera
bland annat i en större grävd damm. När finkornigt borrkax sedimenterat släpptes
vattnet på till dagvattenledningen.
Idéer på förbättringar om hur information om undermarken kan samlas in och
göras tillgänglig i/för planeringsprocesser?
Det anges att det vore bra att samla ihop data från alla genomförda projekt till en
gemensam databas. En strukturerad insamling där man jämför hur det blev, med
information från borrproverna. Ett förslag är att kunna få geoteknisk information utförd
via SGU – och veta att man får med sig all information inklusive tolkningar. Det skulle
innebära att beställare för olika projekt behöver lämna information till SGU:s databaser
för att sedan kunna tillgängliggöra dem till kommande projekt. Idag får man söka
information genom att ringa runt till konsulter. Man får ofta tillgång till det mesta men
det tar tid och kraft. Ibland blir det dubbelarbete, när man gör nya borrningar fast det
finns information från gamla borrningar. Även om information samlas in från
provborrhål i närheten, är problemet att lite längre bort kan det se helt annorlunda ut.
En mer heltäckande information om berget än vad provborrningar kan ge skulle också
vara önskvärt. Mer detaljerad information om t.ex. förekomst av saltvatten och
förorenad mark skulle också behövas.
Den information som samlas in genom borrprogram som används underhand projekten
genomförs, skulle direkt kunna kopplas ihop med tänkbara åtgärder. Det skulle ge mer
information om kostnader m.m. Genom att dra slutsatser från genomförda projekt bör
kunskaperna kunna användas i andra projekt, t.ex. genom att notera vilka mätningar
man gjorde och vilka beslut det resulterade i, och hur utfallet blev.
Brunnsarkivet som SGU ansvarar för nyttjas för information. Det är bra, men det
upplevs ibland svårt att hitta de brunnar man letar efter.
Det lyfts dessutom fram att det är viktigt att det finns noggrann dokumentation av vad
som verkligen byggts, inklusive korrekt inmätning. Dessa uppgifter behöver vara
tillgängliga vid en sökning, och det finns en del databaser som man kan börja söka i.
Informationen om anläggningarna ska helst vara tillgänglig, samlad och lätt att hitta.
Som det är nu ansvarar ägaren till varje bergrumsanläggning för sina dokument, och de
finns inte alltid digitalt. Därutöver finns också anläggningar som är hemliga, och de har
man inte tillgång till via offentliga databaser.
Boliden har tillsammans med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) skapat en
tankesmedja kring dessa frågor och om långtidsförvaring. En fråga är hur man kan spara
data från projektet om man vill använda materialet om 100 eller 200 år.
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Fanns det sekretessbelagda uppgifter?
Inga sekretessbelagda uppgifter förekom såvitt informanterna känner till. Däremot
noterades under en av intervjuerna att information om ledningar funnits vilket är
sekretessbelagt idag, vilket inte var fallet då projektet genomfördes. I en annan intervju
framkom också att det funnits viss diskussion kring frågan för det projekt som berör SL:s
spårområde.
Vad fungerade bra och vad kunde ha fungerat bättre när det gäller tillgång till,
och användning av undermarksinformation?
Det beskrivs att SGU jobbar kontinuerligt med att tillgängliggöra geovetenskaplig
information och det bedöms fungera bra. En kommentar är att det fanns tillgång till den
information som behövdes. På samma sätt anses för projektet Norsborgs
tunnelbanedepå att förundersökningen var bra, rörande svaghetszoner i berget m.m.
I arbetet med Boliden Rönnskärs avfallslager samlades information in från andra
projekt. Det fanns en stor öppenhet med att delge information från projekt runt om i
Sverige, och det var lätt att få tag på rapporter och annan information.
Ett område som kan förbättras rör relationshandlingar. Relationshandlingar för
anläggningar under mark upplevs ofta vara inkorrekta. Det kan skilja någon meter
mellan uppgifterna i handlingarna och verkligheten, vilket räcker för att man ska borra
fel och skada andra anläggningar. En relationshandling ska med precision visa befintlig
anläggning. Ett problem är om en bygghandling beskrivs som relationshandling, vilket
leder till fel information i nästa skede. Det är ägarens (byggherrens) ansvar att ha en
korrekt relationshandling.
En annan kommentar är att det hade varit bra att ha mer detaljerad information om
saltvattenutbredning. Det skulle vara bra med en högre precision om hur det ser ut
under marken, även om det kan vara svårt inom små områden.
Det anges också att det skulle vara bra med förbättrade metoder för att se hur berget
verkligen ser ut på ett mer heltäckande sätt. Nu används främst stickprover från borrhål.
Det finns metoder att hantera olika förhållanden när man är i byggskedet, men man kan
inte göra något förrän man är där. Det ger osäkerheter i kostnader och tid.
Idéer om hur undermarksinformation kan användas bättre i
planeringsprocesser (i projektet, i kommunal planering, i tillståndsprocessen)?
Översiktsplanen på kommunal nivå, eller annan lämplig plan på regional nivå, föreslås
av en informant kunna innehålla en övergripande planering om hur man vill använda
mark under jord. En inriktning för olika nivåer (djup), på liknande sätt som i
Helsingfors (som sedan 2010 har en underjordisk generalplan för hela staden). I
Stockholm tar t.ex. undermarksanläggningarna slut med tunnlar som ligger på ungefär
50–60 meters djup. I en översiktlig plan skulle man där kunna allokera plats för
exempelvis vägar, parkeringsutrymmen, och varudistributionsnät. Elförsörjningstunnlar
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skulle kunna krocka med dessa platser, men då kan kommunen genom översiktsplanen
prioritera hur undermarken bör användas.
För förorenad mark finns en inventering på länsnivå, som länsstyrelserna har genomfört,
där kända eller potentiella förorenade platser finns noterade. Denna har kommunen
tillgång till och kan använda när bl.a. bergvärme ska godkännas. Det lyftes fram att det
skulle kunna ställas högre krav på exploatören att undersöka möjlig risk för förorenad
mark, bland annat för att deras verksamhet inte ska förorena grundvattnet. Kommunen
ställer ibland krav på att göra markundersökningar där det ska borras om man
misstänker att marken kan vara förorenad. Ibland ställs krav på sanering och att man ska
borra från ren mark.
För närvarande tas inte alltid hänsyn till bergets hållfasthet när miljökontor hanterar
frågan. Hålen för ett geoenergilager borras ganska nära varandra, men påverkan vad
gäller hållfasthet finns möjligen med som en aspekt i avväganden när bygglov hanteras.
Tillämpningen av lagstiftningen på kommunal nivå för anmälan för tillståndsprövning
och tolkning av kapitel 2 i Miljöbalken anses vara för godtycklig, vilket skapar problem
för geoenergimarknaden. Ett exempel är hur hantering av borrvatten, och tillstånd för
det, skiljer sig mellan kommuner. En ökad harmonisering efterfrågas. Noterbart är att
2013 bildades branschorganisationen Geoenergicentrum där kunskaper inom
geoenergimarknaden samlas och där bland annat handböcker och riktlinjer för
teknikområdet produceras.
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Dokumentstudie

Nedan följer en sammanställning av resultaten från de dokument som undersökts vad
gäller Gråbodeltat, IKEA:s geoenergianläggning, Norsborgs tunnelbanedepå, samt
Stigbergsgaraget. En enklare beskrivning av planeringen för Citytunneln ingår också.
Hur påverkas undermarken?
Hur påverkan på undermarken beskrivs i dokumenten varierar i de olika typerna av
dokument.
Översiktsplaner är övergripande, och inte framtagna specifikt med anledning av ett
särskilt undermarksprojekt. De undersökta översiktsplanerna är generella och berör i
begränsad omfattning undermarksplanering. Stockholm stads översiktsplan tar t.ex. upp
frågor som berör vägar, järnvägar, och kraftledningsnät, vilka implicit berör
undermarksplaneringen. Frågor som berör parkering tas upp, men möjligheten att ha
parkeringshus under mark lyfts inte fram. I Lerums kommuns översiktsplan lyfts
grundvattenfrågan som strategiskt viktig, och det slås fast att en vattenöversikt ska göras.
Gråbo hör till de grundvattenmagasin som pekas ut som särskilt viktiga i
översiktsplanen, också ur ett regionalt perspektiv. Att detta grundvattenmagasin är av
stor regional betydelse framhålls även av Göteborgsregionens kommunalförbunds
vattenförsörjningsplan, där Gråbodeltat ingår i ett av de viktigare
vattenförsörjningsstråken som pekas ut.
I detaljplaner med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar, vilka som regel upprättats
alternativt ändrats för att möjliggöra det aktuella undermarksprojektet, är det högre
preciseringsgrad på vad som tillåts och hur verksamheten eventuellt ska avgränsas. För
Norsborgs tunnelbanedepå och Stigbergsgaraget anges tillåtna nivåer för utrymmen
under mark, och skyddszoner anges för Stigbergsgaraget. Bägge detaljplanerna ger
möjlighet till tredimensionell fastighetsbildning. I exemplet med Stigbergsgaraget är det
även tydligt att de nyare detaljplanerna, som antogs 2005, är avsevärt mer detaljerade än
de äldre stadsplaner, från 1973, som tidigare gällde för de aktuella kvarteren.
Konsultrapporter som tas fram syftar till att vara underlag för beslut för genomförande
av undermarksprojekten, och är mer ingående och innehåller mer teknisk information
än de formella planerna. Detta gäller rapporter som gjorts för Gråbodeltat, liksom för
IKEA:s geoenergianläggning.
När det gäller IKEA:s geoenergianläggning har även korrespondens mellan Uppsala
kommun och IKEA Fastigheter varit mer ingående avseende tekniska beskrivningar och
konsekvenser för olika beslut. Detta gäller även kommunens föreläggande, liksom
länsstyrelsens respektive miljödomstolens beslut.
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Tas hänsyn till markanvändning ovan jord?
För Gråbodeltat framgår av konsultrapporterna att om området används som grustäkt
skapas en sjö i grustagets botten, medan nyttjande av grundvatten innebär att brunnar
placeras ut över området. I översiktsplanen skriver kommunen att grustäkten har skapat
ett sårigt landskap, men att det finns möjligheter att skapa ett naturområde med
möjlighet till friluftsliv och rekreation. Översiktsplanen pekar även ut landskapsvård,
kultur- och naturvård som samhällsintressen i området.
I detaljplanen för IKEA:s nya varuhus med geoenergianläggning regleras
markanvändningen för byggnader, parkering m.m. I kommunens svar på anmälan anges
att rörsystemen bör läggas med hänsyn till trafik och tunga fordon, så de inte påverkas
genom sättningar i marken som skadar ledningar och skapar läckage.
I anslutning till Norsborgs tunnelbanedepå medger detaljplanen som upprättades dels att
spårområdet vid stationen kan utökas för att ge utrymme för tillfartsspår till
bergrummet, dels att byggnader och anläggningar som krävs för driften anläggs ovan
mark. Naturmark som inte påverkas av bebyggelsen föreslås bevaras, förstärkas, och
utvecklas. Det bedömdes finnas risk för skred i samband med sprängningar under
anläggningsskedet, varför en slänt mot Skarpbrunnavägen bedömdes behöva spontas
och bakförankras för att säkra att vägen ligger kvar. I miljökonsekvensbeskrivningen till
detaljplanen konstateras att ett strandskyddsområde kunde påverkas under
byggnationen, varför en tillfällig strandskyddsdispens för byggtiden skulle krävas.
Enligt detaljplanen för Stigbergsgaraget skulle in- och utfarter anläggas över anslutande
trottoar, men med god sikt. Gångentréerna skulle anläggas via hiss och trappor, och
samordnas med skyddsrummets evakueringsgång. En alm bedömdes kunna behöva fällas
vid hissförbindelsen. Ventilation skulle ske genom tilluftsintag och frånluftsuttag.

Används geovetenskaplig information? (t.ex. jord- och bergkartor, borrprover,
geoenergikartor, skredkartor, hydrologisk information, information om andra
anläggningar)
För Gråbodeltat uppger konsultrapporterna att omfattande geologiska och
hydrogeologiska undersökningar har genomförts sedan åtminstone 1950-talet. Det finns
en grundvattenmodell, i vilken simuleringar visar möjligheten med omsättning av stora
mängder vatten inom området. Tjänsteutlåtande om ett korttidstest av infiltration i
Gråbo från Göteborgs stad och Göteborgsregionens kommunalförbunds
vattenförsörjningsplan refererar till tidigare utredningar och konsultrapporter.
För IKEA geoenergi anges i konsultrapport att jordlager, bergart, borrbarhet,
grundvattennivå, borrhålens ostörda medeltemperatur, termisk konduktivitet, samt
termiskt motstånd har undersökts. Kommunen bedömde i sitt svar på anmälan och
tillhörande föreläggande att det borde finnas möjlighet att ansluta anläggningen till
intilliggande rörledningar för fjärrvärme och/eller fjärrkyla, åtminstone för att täcka
behov vid toppbelastning. Kommunen ansåg också att kompletterande undersökningar
av lerans egenskaper kunde behövas, då jorddjupet i kombination med antalet borrhål
23

kan leda till tjälbildning och påverka lerans stabilitet. I samband med IKEA:s
överklagande till miljödomstolen, begärde domstolen remiss från SGU, som uttalade sig
och konstaterade att kännedom om kloridpåverkan från energilager är otillräcklig.
För Norsborgs tunnelbanedepå har geotekniska undersökningar genomförts enligt
detaljplanen. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen har buller, vibrationer, utsläpp till
luft, vattenmiljö, grundvattenpåverkan, landskapsbild och kulturmiljö, naturmiljö,
friluftsliv och rekreation, elektromagnetiska fält, samt trafik och tillgänglighet
undersökts, då de kan ha betydande miljöpåverkan under byggskedet.
För Stigbergsgaraget anges inte vilken geovetenskaplig information som användes.
Finns andra anläggningar under mark att ta hänsyn till?
För Gråbodeltat framkommer genom konsultrapporterna att det har funnits konkurrens
mellan att nyttja området som vattentäkt eller som grustäkt. Det har dock inte betraktats
som möjligt för båda verksamheterna att äga rum, utan det har snarare varit en
intressekonflikt om markanvändningen. I kommunens översiktsplan framkommer att
området är viktigt också för fisket, då det är lek- och uppväxtområde för öring och
flodkräfta, samt ingår i vandringsstråk för öring.
I kommunens svar på anmälan till IKEA:s geoenergianläggning framgår att hänsyn ska
tas till eventuella borrhål på angränsande fastigheter.
I miljökonsekvensbeskrivningen som hör till detaljplanen för tunnelbanedepån i
Norsborg framgår att det finns en VA-tunnel som löper i stort sett parallellt med
tunnelbanespåret. Med hänsyn till det nya bergrummet finns i detaljplanen en reglering
med restriktioner mot borrning och sprängning under vissa nivåer.
I stadsplanen från 1973 som berör Stigbergsgaraget framgick att det fanns ett
ledningsreservat samt ett trafikreservat med djupbyggnadsbegränsning, där utrymme ska
lämnas för anläggning och drift av järnvägstunnlar, allmänna ledningar, och dess
underhåll. I tillägget till detaljplan som gjordes 2005 framgår att det finns ett befintligt
skyddsrum med evakueringsgång, samt en bergtunnel som hör till Stockholms Vatten,
som omfattas av skyddszon.
Finns intressekonflikter kring markanvändningen?
I Gråbodeltat fanns en konflikt mellan en befintlig grustäkt å ena sidan, och
kommunens önskan om att nyttja området som grundvattentäkt å den andra. Enligt en
konsultrapport har det funnits grustäktsverksamhet åtminstone sedan 1930-talet, och
grusexploatören har sedan 1990-talet planerat för en grustäkt under grundvattenytan.
Lerums kommun har sedan 1970 framhållit förutsättningarna att nyttja Gråbodeltat för
en storskalig grundvattenutvinning genom konstgjord infiltration. Enligt rapporten så
prioriterades grustäktsintresset i de juridiska prövningarna så länge grundvattenintresset
endast företräddes av kommunen, medan miljödomstolarna prioriterade ett regionalt
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grundvattenintresse över grusutvinning. I den kommunala översiktsplanen tar Lerums
kommun tydlig ställning för grundvattenutvinning, med stöd av Göteborgsregionens
kommunalförbund och dess utredningar om regional vattenförsörjning.
För IKEA:s geoenergianläggning fanns ingen intressekonflikt kring markanvändningen
ovan jord. Däremot fanns oenighet mellan kommunen och IKEA på vilket sätt
kompletterande energi skulle tillföras anläggningen. Enligt konsultrapporten som tagits
fram på uppdrag av IKEA, skulle 75% av varuhusets försörjning av värme och kyla ske
genom geoenergi, och 25% av så kallad grön el. IKEA ville använda elpanna med
direktverkande el, medan kommunen ville att anläggningen skulle anslutas till
fjärrvärme- och fjärrkylesystem för att täcka spetslasterna. Det bedömdes även finnas risk
för att saltvatten skulle tränga in i grundvattnet då en geoenergianläggning kräver djupa
borrhål.
För Norsborgs tunnelbanedepå eller Stigbergsgaraget fanns inga indikationer på
intressekonflikter.

Berörs förorenade markområden?
Vid Norsborgs tunnelbanedepå fanns enligt miljökonsekvensbeskrivningen ett område
med utfylld mark som eventuellt kunde ha varit förorenad. Provtagningar visade att
värdena inte överskred detektionsgränsen, dvs. den minsta halt av ett ämne som en viss
analysutrustning kan påvisa eller mäta (SGI, 2019)
För övriga platser anges ej något om föroreningar i marken.

Berörs grundvatten?
I fallet med Gråbodeltat var en huvudfråga att säkra grundvattentillgången.
För IKEA:s geoenergianläggning konstaterade IKEA i anmälan att området inte ligger
inom vattenskyddsområde eller annat område där det krävs tillstånd för anläggningen. I
kommunens svar på anmälan framgår att om ett större vattenuttag sker kan salt
grundvatten mobiliseras från öppna borrhål och göra det omöjligt att använda delar av
akviferen på angränsade fastigheter för framtida dricksvattenuttag.
Detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen för Norsborgs tunnelbanedepå anger
att planområdet ligger inom en sekundär skyddszon för Mälarens vattenskyddsområde.
Projektet bedömdes innebära att grundvatten skulle behöva ledas bort under
anläggningsarbetet, och sannolikt också leda till en permanent grundvattensänkning i
berggrunden under anläggningens drift.
Anläggandet av Stigbergsgaraget kunde enligt detaljplanen leda till en
grundvattensänkning. Förinjektering samt kontrollprogram krävdes innan arbetena
kunde påbörjas. I genomförandeskedet var grundvattenfrågan inte längre aktuell, se
intervjuavsnittet ovan.
25

Diskuteras framtida nyttjande av uttaget bergmaterial?
För Norsborgs tunnelbanedepå angavs i miljökonsekvensbeskrivningen att det berg som
tas ut kan komma att krossas i lämpliga fraktioner för att användas i anläggningsarbetet.
Initialt diskuterades att ha en bergkross och plats för mellanlagring av bergmassor inom
området, vilket p.g.a. synpunkter under samrådet ändrades så att berget istället har körts
iväg till krossanläggningar i närheten.
För Stigbergsgaraget konstaterades i detaljplanen att sprängning och transport av
bergmassor planerades, men eventuell användning av massorna angavs inte.
Finns det sekretessbelagda uppgifter?
Sekretessbelagda uppgifter anges inte för något av de undersökta projekten.
Koppling till andra planer och dokument?
Kommunen och Göteborgsregionens kommunalförbund har verkat för att
grundvattenreserven i Gråbodeltat ska förklaras som riksintresse enligt Miljöbalken.
Kommunens översiktsplan framhåller grundvattenintresset, och vikten av att samverka
inom regionen för att skydda vattentäkter och tillgången till reservvattentäkter. En
vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen pekar också ut Gråbodeltat som en
angelägenhet i den regionala vattenförsörjningen.
För IKEA:s geoenergianläggning har funnits en anmälan enligt FMH. Detaljplanerna
har också ändrats.
För att anlägga tunnelbanedepån i Norsborg krävdes en ny detaljplan för att genomföra
nödvändiga åtgärder ovan mark i anslutning till den befintliga tunnelbanestationen, samt
tillägg till befintliga detaljplaner för att anlägga tillfartsspår och spår för uppställning av
tunnelbanetåg i bergrummen.
I genomförandebeskrivningen för detaljplanen som antogs år 2005 för att möjliggöra
byggandet av Stigbergsgaraget, anges att vissa fastighetsplaner upphör att gälla, och i
planbeskrivningen anges att bestämmelser om byggnadsförbud och
djupbyggnadsrestriktioner upphävs.
Enkel beskrivning av planering för Citytunneln
Citytunnelprojektet sträcker sig från Malmö Central till Öresundsbroanslutningen och
omfattar 17 km järnväg, varav 6 km i tunnlar under jord. Större delen av tunnlarna är
borrade och lokaliserade under Malmö innerstad.
Planering och byggande av järnväg påverkas främst av Lag om byggande av järnväg
(SFS 1995:1649), samt MB (Miljöbalk SFS 1998:808), PBL (Plan- och bygglag SFS
2010:900) och Kulturmiljölag (SFS:1988:950). Parallellt med projektets prövning enligt
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lagen om byggande av järnväg prövades Citytunnelprojektet av Miljödomstolen enligt
kap. 9 och kap. 11 MB (angående miljöfarlig verksamhet respektive vattenverksamhet).
Den som avser att bygga en järnväg ska upprätta en järnvägsplan. För
Citytunnelprojektet upprättades två järnvägsplaner – en för Citytunnelbanan och
förbindelsespår vid Vintrie, och en för förbindelsespår vid Lockarp. Till
järnvägsplanerna hör en gemensam miljökonsekvensbeskrivning. Vid upprättandet av
järnvägsplanerna har samråd skett med berörda fastighetsägare, kommuner och
länsstyrelser samt med andra som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Järnvägen får inte
byggas i strid mot gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser.
I båda järnvägsplanerna redovisas vilken mark som behövs för byggande och drift av
järnvägsanläggningen samt markanspråk under byggtiden. Under avsnitt om
förutsättningar beskrivs i järnvägsplanerna information om mark och vattenförhållanden
rörande jordlager, berggrund, grundvatten, ytvatten, eventuella konflikter med
ledningar och andra tekniska system, samt fornlämningar. Projektets masshantering
beskrivs under avsnitt om effekter och konsekvenser.
Trafikverkets planering av Citytunneln har skett i samråd med Malmö kommun. I
Översiktsplan för Malmö 2000 finns reservat för Citytunneln. Sammantaget berörs drygt
200 detaljplaner av projektet. För de berörda detaljplaner som finns i Malmö innerstad,
där järnvägen kommer att gå i tunnel under mark, har en tilläggsbestämmelse tillförts,
en ändring av detaljplan (Ädp 4636). I denna tilläggsbestämmelse anges till vilken nivå
schaktning, spontslagning, pålning, borrning eller andra ingrepp i undergrunden får ske.
Denna nivå utgör den övre gränsen för det område som ska vara tillgängligt för järnväg.
Det har också funnits behov att justera en del äldre detaljplaner så att de
överensstämmer med järnvägsanläggningens utformning i järnvägsplanen. Det arbetet
utfördes parallellt med framtagande av järnvägsplanen.
För området för en ny järnväg vid Lockarp fanns områdesbestämmelser som antagits år
1999. Ett reservat för den planerade järnvägsutbyggnaden fanns, som inte tillät åtgärder
som försvårade tillkomsten av järnvägsanläggningen.
Permanent markanspråk med servitutsrätt valdes för järnvägsanläggningen under mark,
där det är möjligt och lämpligt att kombinera användningen av marken för
järnvägsändamål med annan markanvändning. Exempel på anspråk med servitutsrätt är
markanspråk för järnvägstunnlar och underjordiska stationer, anläggningar ovan jord för
t.ex. uppgångar, ventilationsschakt, service- och räddningsvägar. Servitutet för
järnvägen i tunnel omfattar tunnelrören plus ett skydds- och respektavstånd på 10 meter
åt alla håll där så är möjligt.
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ANALYS OCH SLUTSATSER

Rapporten bygger på studier av ett antal genomförda undermarksprojekt, där offentliga
planeringsdokument har undersökts och intervjuer med personer som haft inblick i
projekten har genomförts. Antalet valda projekt är begränsat, men representerar olika
typer av anläggningar.
Resultatet indikerar att planering av undermarken är knapphändig på övergripande
nivåer, så som i översiktsplanering, men ju närmare genomförandefasen av ett specifikt
projekt, desto mer detaljerad geovetenskaplig information produceras och presenteras.
Då undersökningen har utgått från specifika projekt framkommer huvudsakligen
tendenser som relaterar till genomförandet av dessa, och den specifika markanvändning
de aktuella projekten leder till. Eventuella intressekonflikter för alternativ användning
av undermarken, eller hur projekten har avvägts gentemot potentiellt framtida nyttjande
av undermarken, framträder inte lika tydligt. När det har framkommit att det har
funnits motstående intressen i tidiga planeringsskeden har det varit avgörande med stöd
i strategiska övergripande dokument eller överväganden för att styra utfallet av
detaljplaneringen för projektens genomförande.
Studien visar att det finns potential att förbättra undermarksplaneringen genom att
fokusera på en systematiserad och tillgänglig information, samverkan mellan aktörer,
samt strategiskt arbete.

Systematiserad och tillgänglig information

SGU tillhandahåller en stor del av den grundläggande informationen om geologiska
förutsättningar, och materialet finns lättillgängligt via deras hemsida. Det omfattar t.ex.
kartor och beskrivningar över jordarter, berg, jorddjup och grundvatten. Brunnsarkivet
är också en viktig källa för information. Där finns information om befintliga brunnar,
och lagerföljder. Brunnsborrare är skyldiga enligt lag att skicka dessa uppgifter till SGU
sedan 1976. Därutöver har större konsultfirmor och borrfirmor egna arkiv med
information från tidigare undermarksarbeten. Utöver detta finns olika databaser att söka
i, men varje fastighetsägare äger sina dokument, och de finns inte alltid digitalt. Till
exempel har Stockholms vatten inventerat anläggningar i Stockholmsområdet, och även
samlat in relationshandlingar.
Planeringsdokument redovisar inte alltid vilken geovetenskaplig information som
används, och på vilket sätt. Det är även otydligt vilka kompletterande undersökningar
som görs, och om resultaten arkiveras systematiskt på annat sätt än det ovan beskrivna,
t.ex. i kommunernas egna arkiv och databaser.
En svårighet vid genomförandet av projekt som framkommit är även att
relationshandlingar som används inte alltid överensstämmer med det faktiska
genomförandet.
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De undersökta projekten har inte haft bäring på, eller påverkat, sekretesslagda
anläggningar. Det är emellertid viktigt att hantera frågor om sekretess, samtidigt som
databaser och register görs så tillgängliga och sökbara som möjligt.
Följande skulle kunna bidra till att förbättra planeringsprocessen för
undermarksplanering:
•

Att i större utsträckning samla geovetenskaplig information från alla
undermarksprojekt i en gemensam databas. Geovetenskaplig information
skulle omfatta såväl data som tolkningar av den. Ansvarig för databasen,
samt att tillgängliggöra och tillhandahålla informationen, skulle kunna
vara t.ex. den statliga myndigheten SGU.

•

Det bör säkerställas att projektägare och beställare lämnar geovetenskaplig
information till en sådan gemensam databas.

•

Informationen bör, med hänsyn till sekretessbelagda uppgifter, arkiveras
och göras sökbara digitalt. Det kan innebära restriktioner i tillgänglighet
till material, beroende av aktör och typ av data.

•

Arkiven bör hanteras på sådant sätt att relevant material är tillgängligt
enligt förväntat behov, vilket i vissa fall kan vara för all överskådlig
framtid.

Samverkan

Samverkan och öppenhet att dela information mellan aktörer har varit positivt i
projekten. Möjligheten att använda 3D-modeller där olika kompetenser kan arbeta
tillsammans underlättar samverkan och förståelse. Beroende på vilken roll man har i
projektet, och när man kommer in i processen, har man olika kunskap och
förutsättningar att påverka. Samarbetet kan även formaliseras och regleras genom
samverkansavtal.
Det finns också möjligheter att harmonisera anmälningsförfaranden enligt Miljöbalken
mellan kommunerna. Exempelvis använder varje kommun sin egen blankett för
anmälningen av geoenergiprojekt. Dessa skulle kunna standardiseras, med information
som bör vara generell för alla kommuner, och sådan som av någon anledning är specifik
för en viss kommun. Med alltfler geoenergiprojekt kan allt mer information behöva
bifogas anmälan, då anledningen att begära in information ändras med
samhällsutvecklingen över tid.
Följande skulle kunna bidra till att förbättra planeringsprocessen för
undermarksplanering:
•

Skapa ett gott samverkansklimat redan i planeringsfasen av ett projekt,
med för projektet relevanta intressenter och aktörer.
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•

Stödja samverkan mellan kommuner för harmonisering av tillämpning av
regelverk.

Strategiskt arbete

En strategisk, övergripande och holistisk planering som omfattar verksamheter både
ovan och under mark skulle skapa bättre förutsättningar för en effektiv
markanvändning. Det skulle även kunna förebygga potentiella konflikter om
markanvändningen. En undermarksplan skulle även kunna samordna olika typer av
undermarksanvändning, och reglera på vilka nivåer olika funktioner bör finnas.
Placeringen av anläggningarna kan optimeras såväl horisontalt som vertikalt.
Översiktsplaner är allmänna och övergripande, medan detaljplaner som upprättas eller
ändras för att genomföra ett specifikt projekt är mer preciserade, och innehåller mer
geovetenskaplig information. Underlagsrapporter och utredningar som görs under
projekteringsfasen är än mer detaljerade, om än inte alltid fullödiga. Den
geovetenskapliga informationen som används i respektive planeringssteg behöver
anpassas till behovet av detaljeringsgrad i varje skede.
Samordning mellan kommuner och regioner har också visat sig framgångsrikt för att
hävda gränsöverskridande intressen, så som att tillgodose dricksvatten och skydda
vattentäkter.
Vidare kan det ofta vara långa handläggningsprocesser för planering och tillstånd, vilket
kan hämma projektens genomförande.
Följande skulle kunna bidra till att förbättra planeringsprocessen för
undermarksplanering:
•

En sammanhållen planering för markanvändning ovan och under mark i
planeringsprocessens olika skeden, från översiktsplan till mer detaljerade
beskrivningar i detaljplaneprocessen, samt projekterings- och byggskeden.

•

Undermarkens resurser i ett regionalt perspektiv lyfts fram i regionala
planeringsdokument.

•

Att hantera målkonflikter i ett tidigt skede genom att synliggöra dem i
såväl nationell som regional och lokal planering.

•

Att rätt nivå på informationen tas fram för de olika skedena i planeringsoch projekteringsprocesserna.
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Bilaga 1. Intervjuguide för intervjuundersökning
Information innan intervjun:
Resultatet från den här intervjustudien kommer att användas i ett forskningsprojekt där LTU
tillsammans med Chalmers analyserar olika typer av undermarksprojekt (t.ex. garage,
geoenergi, trafiktunnel, vattenanläggning, biograf, avfallslager) avseende vilken information
som använts i planeringsprocessen. Syftet är att identifiera om det finns behov av ökad, eller
annan typ av, undermarksinformation i tidiga skeden (t.ex. geologiska förhållanden,
vattenpåverkan, andra underjordsanläggningar), och/eller behov av bättre samspel med
övrig planering.
Det är intressant att veta vilken roll (t.ex. beställare eller entreprenör) de intervjuade har.
Ditt namn och din roll kommer att anges tillsammans med de andra intervjuade. Jag kommer
att anteckna dina svar under intervjun. När jag sammanställt vilken information jag fått från
intervjun kommer jag att återkomma för att du ska få möjlighet att läsa igenom att jag
uppfattat dig rätt, och göra eventuella korrigeringar. Om det blir aktuellt med enskilda citat
kommer jag att kontakta dig om det särskilt, för ditt godkännande.
Jag kommer att fråga först om det specifika projektet och sedan om dina erfarenheter i
allmänhet. Eftersom frågorna ska fungera i en bred grupp kan det vara så att du inte känner
till svar på alla frågorna, då kan du bara svara att du inte vet på den frågan.
Har du några frågor innan vi börjar?
SPECIFIKT PROJEKT
A. Intervjupersonens roll
A1. Vilken roll har din organisation haft i genomförandet av projektet X?
A2. Vilken roll har du haft i genomförandet av projektet X?
B. När det gäller planeringsprocessen, känner du till…
B1. Vilka ansökningar/anmälningar har gjorts?
B2. Vilka samråd har genomförts?
B3. Vilka andra myndigheter, organisationer etc. har varit involverade/informerade?
B4. Har projektet berört kommunal planering - översiktsplanering eller detaljplanering? Hur
har det i så fall tagits hänsyn till det?
B5. Vilken hänsyn har tagits till markanvändning ovan jord?
B6. Vad tycker du har fungerat bra, respektive kunde ha fungerat bättre, i
planeringsprocessen?
C. När det gäller användning av undermarksinformation, känner du till….
C1. Vilken geodata har använts i planeringen (t.ex. jord- och bergkartor, borrprover,
geoenergikartor, skredkartor, hydrologisk information, information om andra anläggningar)?
C2. Har informationen varit tillräcklig?
C3. Var har geodatainformationen funnits tillgänglig?
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C4. Har det funnits andra anläggningar under mark att ta hänsyn till? (T.ex. energibrunnar,
bergvärme, ledningar)?
C5. Har det funnits intressekonflikter kring användning av undermarken? I så fall, mellan
vilka parter?
C6. Har projekten berört förorenade markområden? I så fall hur har detta hanterats?
C7. Har projektet berört grundvatten? I så fall hur har detta hanterats?
C8. Har framtida nyttjande av uttaget bergmaterial diskuterats vad gäller upplag, transporter
eller andra specifika behov?
C9. Har projektet berörts av sekretessbelagda uppgifter? I så fall, hur har krav på sekretess
hanterats i processen?
C10. Vad tycker du har fungerat bra, respektive kunde ha fungerat bättre, när det gäller
tillgång till, och användning av undermarksinformation, t.ex. geodata?
ALLMÄNT
D. Intervjupersonens erfarenhet
D1. Har du erfarenhet från fler undermarksprojekt? I så fall, hur många, och vilken typ av
projekt?
D2. Har du allmänt några idéer på förbättringar om hur information om undermarken kan
samlas in och göras tillgänglig i/för planeringsprocesser?
D3. Har du allmänt några idéer om hur undermarksinformation kan användas bättre i
planeringsprocesser (i projektet, i kommunal planering, i tillståndsprocessen)?
D4. Är det något ytterligare som du vill tillföra intervjun?
Tack så mycket för att jag har fått intervjua dig!

Jag undrar också om det finns möjlighet att ta del av planeringsmaterialet rörande projekt x?
Har du något tips på någon fler person som jag skulle kunna intervjua om dessa frågor?
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Bilaga 2. Checklista för dokumentstudie
Objekt
Plats
Byggår
Syfte med projektet
Aktuella planer och dokument
Saknade dokument
Frågeställningar
Hur påverkas undermarken?
Finns andra anläggningar under mark att ta hänsyn till?
Tas hänsyn till markanvändning ovan jord?
Finns intressekonflikter kring markanvändningen?
Används geodata? (t.ex. jord- och bergkartor, borrprover, geoenergikartor, skredkartor, hydrologisk
information, information om andra anläggningar)
Berörs förorenade markområden?
Berörs grundvatten?
Diskuteras framtida nyttjande av uttaget bergmaterial?
Finns det sekretessbelagda uppgifter?
Koppling till andra planer och dokument?
Kommentar
Finns underlag till planen som vi bör få fram?
Finns det frågeställningar vi bör komplettera intervjuerna med?
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