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1 Uppdraget
Inför en förnyelse av miljötillståndet för Gryaabs hela anläggning har Geosigma gjort en
översiktlig utredning av den information som idag finns angående inläckage av grundvatten i
Gryaabs tunnelsystem.
Det tillskottsvatten som tillförs i Gryaabs tunnelsystem kan delas in i två delar, dag/dränvatten samt tunnelinläckage. I nuvarande Miljörapport för Gryaabs anläggningsverksamhet anges ett schablonvärde för inläckage av grundvatten i tunnlarna. Enligt detta
schablonvärde är tillskottet från tunnelinläckage cirka 3,9 miljoner m3/år.
Under 1987 togs underlag fram gällande inläckage i tunnelsystemet fram, fördelat på 21
delsträckor. Dessa siffror har sedan legat till grund för det beräknade tunnelinläckage som
redovisas i Miljörapporten. En graf över dessa beräkningar syns i figur 1.
Syftet med innevarande utredning har dels varit att undersöka om de värden som låg till
grund för beräkning 1987 är relevanta, dels försöka avgöra risken för ökat in- eller utläckage
ur tunnlarna. Utredningen baserar sig på grundvattendata från byggnation av tunnlar,
genomgång av besiktningsprotokoll, tolkningar av tidigare utförda grundvattenmätningar och
intervju.

Inläckage Gryaabs tunnlar
2,50

l/s, km

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Figur 1. Stapeldiagram illustrerande 1987 års beräkning av tunnelinläckage. Inläckagen redovisas
som l/s per km tunnel och baseras på mätningar utförda innan tunnlarna togs i drift.

2 Arkivstudie
Tre stycken tunnelsträckor valdes ut för att undersöka djupare. Urvalet gjordes så att
tunnelsträckorna geografiskt representerar olika delar av tunnelsystemet, liksom de även
representerar olika storleksordningar på beräknat inläckage. Arkivstudien har omfattats av
dokument och noteringar rörande grundvattenpåverkan och inläckage vid byggnation av
tunnlarna, företrädesvis i början av 1970-talet. Dokumenten har tagits fram ur Gryaabs olika
interna arkiv.
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Nedan listas utvalda tunnelsträckor från 1987 års beräkningar och inom parantes anges det
beräknade värdet av inläckaget i liter/sekund/kilometer vid denna tidpunkt. Det kan vara värt
att notera att tunnelsträckningarna i dagsläget har något andra indelningar och benämningar.




Rya-Grimbo, längd ca 8,9 km inklusive transporttunnlar (2 l/s, km)
Knapegården-Lindome, längd ca 12,7 km inklusive transporttunnlar (0,7 l/s, km)
Barlastplatsen-Mölndalsån, längd ca 5,9 km inklusive transporttunnlar (0,33 l/s, km)

Rya-Grimbo
Sträckan Ryaverket till Grimbo representerar Hisingssidan av Göteborg. Enligt de värden på
inläckage som finns från 1987 så var det genomsnittliga inflödet 2 l/s/km, vilket tillsammans
med sträckorna Grimbo-Ringömotet och Grimbo-Björnåsen var de högsta värdena i dessa
beräkningar.
I arkivstudien har inga uppgifter om inläckagemätningar på sträckan kunnat hittas för att
verifiera beräkningarna från 1987. Anteckningar från geologisk kartering i samband med
tunnelbyggnationen 1969 med noteringar om inläckage på kartmaterialet finns emellertid att
tillgå.
Knapegården-Lindome
Sträckan Knapegården till Lindome representerar de södra delarna av tunnelsystemet och
ett medelstort inläckage.
I de arkivstudier som gjorts inom ramen för detta uppdrag har tre olika värden för inläckage
på delsträckan Knapegården-Lindome påträffats i Gryaabs arkiv.
I pärm märkt ”BRUNNAR LINDOME” finns ”PM-angående grundvattenförhållanden vid
Lindome 2:35 m fl fastigheter i Fagered, Mölndals kommun”. Här anges under rubriken
”Områdesbeskrivning” följande (notera att siffror anges i l/min/km med omräkning till l/s, km i
parentes):
”Tunneln har tätats medelst cementinjektering och återstående läckage uppgår till 57 l/min
och km. Detta värde är en genomsnittssiffra för en längre sträcka och kan innebära, att
läckaget är större på en sträcka, medan det är mindre på en annan sträcka.” Kopior på
dokumentet återfinns i bilaga 1.
I pärm märkt ”NÄSETVERKET-LINDOME A-K, M-Ö (DNR 172. Gryaab 72-1,2) finns
information angående inläckagemätningar på den aktuella sträckan. Under fliken YZ
Läckvatten finns läckvattenrapporter för sträckan Näsetverket-Lindome. Vid mätning
1977-11-05 konstaterades att inläckaget var 55.8 l/min och km (dvs 0,93 l/s, km). Från
mätningarna 15 november- 15 december 1977 har man fått siffran 56.7 l/min och km (0,95
l/s, km). I pärmen finns även ett par mätningar för mer begränsade delområden av den
aktuella sträckan. Kopior på dokumenten återfinns i bilaga 2. I tabell 1 är värden korrigerat
efter hela sträckan.
Barlastplatsen-Mölndalsån
Sträckan Barlastplatsen till Mölndalsån representerar de centrala delarna av tunnelsystemet.
I de mätningar som presenterades 1987 gavs sträckan inläckaget 0,33 l/s/km. Detta är en av
de sträckor som 1987 års beräkningar visade lägst inläckage.
I arkivstudien har inga uppgifter om inläckagemätningar på denna sträcka kunnat hittas
förutom de noteringar som gjorts i samband med den geologiska karteringen vid byggnation.
I geologisk kartering finns noteringar om inläckage graderat i tre olika intensiteter, liksom
noteringar om krosszoner/svaghetszoner (ofta vattenförande) förekommer.
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3 Grundvattenmätningar
Grundvattenmätningar i närheten av tunnlar utförs vanligtvis i samband med byggnation av
dessa för att hålla uppsikt över eventuella avsänkningar av grundvattnet. En avsänkning kan
vara en indikation på inläckage/ökat inläckage i en tunnel. Grundvattenmätningarna i
närheten Gryaabs tunnlar fortsatte under många år efter byggnation utan några
dokumenterade tecken på avsänkningar.
Gryaab fattade i december 2013 beslut om att de grundvattenmätningar som utförs av
Stadsbyggnadskontoret är fullt tillräckliga för att visa på vad som händer med Göteborgs
grundvattennivåer, nivåerna i närheten av avloppstunnlar inkluderat. Man drog också
slutsatsen att det gått så lång tid sedan tunnlarna byggdes att vi anser det osannolikt att
Gryaabs tunnlar idag skulle orsaka några sänkningar av grundvattennivåerna. Beslutet
baserades sig även på diskussion med stadsjurist.
Gryaabs grundvattenmätningar har därefter omfattat kontinuerliga mätningar enligt
kontrollprogram för tunnel Lerum. Mätningarna har visat på att grundvattensituationen har
stabiliserats efter byggnationen och ger som följd en bild av att tunnelns inläckage knappast
ökat (Se Bilaga 1, Resultat kontrollprogram under driftskede jan– dec 2015).
Granskning av grundvattendata (Göteborgs stad) och eventuella vattenförlustmätningar i
borrhål etc. runt de tre tunnelsträckningar som beskrivits ovan har ej ingått i innevarande
utredning.

4 Tunnelbesiktningar
Varje tunnelsträckning omfattas av bergbesiktningar med regelbundna intervall. Fram till
2016 har intervallen varit mellan 2 och 5 år. Under besiktningarna noteras bland annat
inläckage av grundvatten efter tre olika grader av intensitet. Vanligtvis används
nedanstående tabell (tabell 1) för att uppskatta dropp och inläckage i tunnlar (Tunnel 2004,
Vägverket).
Tabell 1. Kategorisering av dropp vid kartering (Tunnel 2004, Vägverket).
Begrepp
Fukt
Dropp
Rinnande

Symbol*

Antal droppar/minut
(D)

Flöde, liter/minut (F)

V
VV
VVV

D<1

F < 0,05*10-3

1 < D < 150

0,05*10-3 < F < 7,5*10-3

D > 150

F > 7,5*10-3

*V-tecknen ritas ofta lodrätt ovanpå varandra
Besiktningsprotokoll sparas i databas på Gryaab och föregående protokoll studeras inför
kommande besiktning. Detta gör att noteringar om bland annat inläckage/dropp kan följas
upp och sättas särskilt fokus på. Särskilda iakttagelser, avvikelser och resultat från
besiktningar rapporteras också på halvårsmöten mellan Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen
och Gryaab.
Vid kontroll av besiktningsprotokoll för de tre delsträckor som studerats (se avsnitt 2) så har
inga noteringar som tyder på ett totalt ökat inläckage återfunnits.
Risken för ökat inläckage har sannolikt blivit något större i samband med stadens tillväxt,
dvs. en ökad byggnation även i närheten av Gryaabs tunnlar. För att motverka så medverkar
Gryaab i ett tidigt skede då projektering av markområden pågår. Remisser inkommer till
staden och remissvar erhålls från bland annat Gryaab där restriktioner och kontrollåtgärder
skrivs in. Vid behov genomförs även för- och efterbesiktningar för att kontrollera att
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exploateringen ej påverkat tunnlarna med avseende på stabilitet och inläckage av
grundvatten.

5 Intervju
I innevarande utredning genomfördes en ”intervju” med Henrik Kant, Kretslopp och vatten,
Göteborg. Henrik är den som bedömts ha kunskap om bakgrunden till de värden som
användes i 1987 års beräkning (se avsnitt 1). Henrik Kant sade sig veta att det inför varje
drifttagning av en ny tunnel gjordes en mätning av inläckage av grundvatten. Mätningen
gjordes med ett V-format skibord som monterades på en viss angiven sträcka i tunneln. Det
resultat man fick räknades sedan om till ett inläckage för hela tunneln. Enligt Henrik Kant
genomfördes en mätomgång/mätserie för varje tunnel.

6 Slutsats och diskussion
Inläckage i tunnlar är vanligtvis ojämnt fördelade och det har förutsatts att de sträckor som
valdes ut för mätning av inläckage vid tunnelbyggnation var representativa för
tunnelsträckningen. De data som angivits i beräkningsdokument från 1987 har kontrollerats
med nya beräkningar och inga större avvikelser har noterats. Siffrorna överensstämmer med
det som angivits i årliga Miljörapporter från Gryaab.
I samband med vibrationsskapande arbeten (t.ex. sprängning) så kan en ökad sprickbildning
ske vilket då i sin tur ökar risken för inläckage. Detta motverkas genom att Gryaab anger
krav med avseende på kontroller och åtgärder i samband med projektering och
entreprenader i närheten av Gryaabs tunnlar.
Regelbundna besiktningar med protokoll som noggrant beskriver dropp/inläckage gör att det
blir en återkommande kontroll av ökning och eventuell minskning av inläckage. Vid behov
vidtas åtgärder. Redovisning gentemot myndigheter bidrar till kontrollers kontinuitet.
Sammanfattningsvis:
De siffror som anges i Miljörapporten som inläckage av grundvatten syns rimliga och de
åtgärder som Gryaab idag vidtagit för att kontrollera/minimera risken för ett ökat inläckage
bedöms som goda.
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1

Inledning
Spillvattentunneln mellan Lerum och Partille byggdes mellan 2007 och 2011, och
slutbesiktigades 2011-06-09. Miljödomens tillstånd för avledande av grundvatten
vann laga kraft 2005-08-03 och ett kontrollprogram för byggskedet fastställdes av
Länsstyrelsen 2006-09-28. Kontrollprogram för spillvattentunnelns driftskedes två
första år fastställdes av Länsstyrelsen 2012-11-29. Kontrollprogrammet reviderades
under 2014, då sättningsmätningar utgick ur kontrollprogrammet. Länsstyrelsen
godkände revideringen 2015-01-20.
Kontrollprogrammets syfte är att följa upp konsekvenser av vattenverksamheten, i
föreliggande fall: grundvattennivåer i anslutning till spillvattentunneln.
Ansvarstiden för oförutsedd skada är enligt miljödomen de första tio åren under
driftsskedet. Driftsskedet räknas från tunnelns slutbesiktning.

1.1

Huvudman och projekt
Kontrollprogrammet omfattar grundvattenkontroll för spillvattentunnel mellan
Lerum och Partille. Huvudman är Gryaab AB.
Gryaab AB
Box 8984
402 74 Göteborg
Telefon: 031-64 74 00
Kontaktperson: Jan Mattsson, telefon 031-64 74 32
E-mail: jan.mattsson@gryaab.se

1.2

Tillsynsmyndighet
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Vattenvårdsenheten
403 40 Göteborg
Telefon: 010-224 48 46
Kontaktpersson: Ulf Juto
E-mail: ulf.juto@lansstyrelsen.se

2

Beskrivning av kontrollprogram
Kontrollprogrammet för vattenverksamhet under spillvattentunnelns driftskede
omfattar:


Grundvattennivåmätningar i jord och berg



Nederbördsmätningar
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Vid anmälan om påverkan från fastighetsägare, samt om det bedöms finnas ett
samband med tunneln omfattar kontrollprogrammet även:

3



Kapacitetstester i privata brunnar



Vattenkvalitetsmätningar i vattentäkter

Avvikelser
Under 2015 ersattes övre betongringen och betonglocket på B41. Detta innebär att
referensnivån ändrats med 9 cm, vilket nya mätningar kompenseras för.
I området mellan GW1 och BH0401 har arbeten för nybyggnation av hus påbörjats.
Våtmarken kring GW1 har under 2015 dikats ut och en bäck har skapats.
BH0401 blev under 2015 vid flera tillfällen fylld med pinnar och grenar som
orsakade stopp i borrhålet. Mätslang har installerats förbi stoppet och ett lås har
satts fast för att undvika framtida problem.

4

Resultat av utförd kontroll

4.1

Nederbördsmätningar
Data för nederbörd har före april 2012 kommit från en mätstation vid
avloppsreningsverket i Lerum och därefter från en nederbördsmätare lokaliserad i
Lerum vid sjön Aspen. Den totala årsnederbörden var ca 1410 mm under 2015,
vilket är ca 6 % mer än för 2014. Det är den näst högsta årsnederbörden sedan
2005, se Figur 1.
Årstidsvariationen redovisas i Figur 2 genom månadsnederbörd för 2014 och 2015.
I samma diagram redovisas även medelvärde för åren 2000-2015 för respektive
månad. Som figuren visar var oktober ovanligt torr och följdes av ovanligt mycket
nederbörd i november och december. Även i januari, maj-juli och september var
nederbörden större än normalt.
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Figur 1 Årsnederbörd under 2000-2015

Figur 2 Månadsnederbörd under år 2014 och 2015
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4.2

Grundvattennivåmätningar

4.2.1

Grundvatten i jord
Grundvatten i jord mäts månadsvis i åtta kontrollpunkter, se Tabell 1.
Grundvattennivåerna för de flesta observationspunkterna ligger i medeltal något
högre under 2015 jämfört med 2014 vilket illustreras tydligast i diagram J1 i bilaga
3. Detta kan förklaras av en högre årsnederbörd, som leder till en större
grundvattenbildning, jämfört med föregående år. Generellt för grundvattennivåobservationerna i jord så stämmer årstidsvariationerna väl överens med
grundvattenbildningen. De lägsta grundvattennivåerna uppstår i augusti respektive
oktober. Detta kan utläsas i diagrammet J1, bilaga 2.
I slutrapporten avseende kontrollprogrammet för byggskedet bedömdes
grundvattennivåerna i jord i anslutning till GW28 vara påverkade. Nivån i GW28
tycks ha stabiliserats på en nivå ca 0,5 m under den grundvattennivå som förelåg
innan tunnelfronten passerade. I Tabell 2 jämförs medelvärde för nedmätning före
tunnelfronten passerade respektive observationspunkt med medelvärde för 2015-års
nedmätningar. Nivåerna i samtliga observationspunkter är med undantag av nivån i
GW28 likvärdiga med den grundvattennivå som förelåg före tunnelfronten
passerade respektive observationspunkter.
Nedmätningar för 2014 och 2015 redovisas i bilaga 2. I bilaga 3 redovisas
årsmedelvärden av nedmätningarna från 2005 till 2015, dessa diagram redovisar
tydligare de långsiktiga variationerna i observationspunkterna.

Tabell 1. Kontrollpunkter för grundvatten i jord.

Längdmätning
1/000-2/000
1/000-2/000
2/000-3/000
2/000-3/000
6/000-7/000
7/000-8/000
7/000-8/000
7/000-8/000

Beteckning
GW12
GW15
G19
G41
GW28
GW1
G52
GW33

Typ
Grundvattenrör
Grundvattenrör
Grävd brunn
Grävd brunn
Grundvattenrör
Grundvattenrör
Grävd brunn
Grundvattenrör

Datum för första mätvärde
2001-10-05*
2001-10-05
2005-09-12
2005-09-12
2001-10-05
2005-09-15
2005-09-15
2004-01-09

*GW12 har bedömts som ej fungerande t.o.m. 2007. Röret åtgärdades då och bedöms ha korrekt
funktion efter 2007.

Tabell 2. Jämförelse av medelvärdet för nedmätningar (m) före tunnel samt medelvärde för 2015-års
nedmätningar för grundvatten i jord.
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Observationspunkt
GW12
GW15
G41
G19
GW28
GW1
G52
GW33

Före passage av tunnelfront*
2,90
0,62
0,60
0,74
2,06
0,92
1,42
2,00

2015
2,91
0,58
0,54
0,67
2,49
0,85
1,32
2,14

*

Medelvärdet är beräknat på nedmätningar från mätstart till 6 månader före tunnelfronten passerade
respektive observationspunkt.

4.2.2

Grundvatten i berg

För grundvatten i berg ingår 19 kontrollpunkter, se Tabell 3. Av de observationspunkter för
grundvatten i berg som i slutrapporten för kontrollprogrammet för byggskedet bedömdes som
påverkade pågår återhämtning i B177, se diagram B2 i bilaga 2 och 3. B177 har haft kraftigt
stigande nivåer fram till 2013. Återhämtningen har fortsatt därefter men har klingat av något.
Observationspunkten är relativt nära ursprungliga nivåer, se Tabell 4.
Övriga observationspunkter i berg som bedömdes som påverkade var: B41, B40, B61 och
BH0103 samt eventuellt B128. Dessa har fram till 2013 visat på sjunkande nivåer, men
samtliga har nu brutit den sjunkande trenden. För B41 skedde detta under 2015 och för
resterande 2014, se bilaga 3 diagram B3. Detta kan bero på att en ny nivå håller på att
stabiliseras och till viss del på grund av de höga årsnederbörderna de senaste två åren. För
B128 kan det antas att brunnen är påverkad av tunneldrivningen även om det är i en
begränsad omfattning. Den stigande nivån i B128 kan bero på att hushållet blivit inkopplat på
kommunalt vatten och därmed inte har samma uttagsbehov ur sin brunn.
I B162, BH0102, B89, B143, B39, BH0104 och KBH0201 har en ny stabil nivå etablerats, se
bilaga 3 diagram B2.
Nedmätningar för 2014 och 2015 redovisas i bilaga 2. I bilaga 3 redovisas årsmedelvärden av
nedmätningarna från 2005 till 2015, dessa diagram redovisar tydligare de långsiktiga
variationerna i observationspunkterna.
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Tabell 3. Kontrollpunkter för grundvatten i berg.

Längdmätning
0/000-1/000
0/000-1/000
0/000-1/000
1/000-2/000
2/000-3/000
3/000-4/000
4/000-5/000
4/000-5/000
4/000-5/000
5/000-6/000
5/000-6/000
5/000-6/000
6/000-7/000
6/000-7/000
6/000-7/000
6/000-7/000
7/000-8/000
7/000-8/000
7/000-8/000

Beteckning
B175
B162
BH0101
B169
B51
BH0102
B89
B177
B41
B40
B61
BH0103
B39
BH0104
KBH0201
B143
B118
B128
BH0401

Typ
Energibrunn
Energibrunn
Hammarborrhål
Energibrunn
Borrad brunn
Hammarborrhål
Borrad brunn
Energibrunn
Borrad brunn
Borrad brunn
Borrad brunn
Hammarborrhål
Borrad brunn
Hammarborrhål
Kärnborrhål
Borrad brunn
Borrad brunn
Borrad brunn
Hammarborrhål

Datum för första mätvärde
2007-01-12
2005-11-10
2001-09-04
2006-04-11
2005-09-12
2001-08-24
2005-09-12
2007-07-05
2005-09-12
2005-09-12
2005-09-12
2001-08-24
2002-09-12
2001-08-24
2002-05-07
2009-02-27
2005-09-15
2005-09-15
2004-08-09
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Tabell 4. Jämförelse av medelvärdet för nedmätningar (m) före tunnel samt medelvärde 2014-års
nedmätningar grundvatten i berg.

Observationspunkt
B175
B162
BH0101
B169
B51
BH0102
B89
B177
B41
B40
B61
BH0103
B39
B143
BH0104
KBH0201
B118
B128
BH0401

Före passage av tunnelfront*
4,32
9,20
4,97
0,65
24,04
2,84
10,97
7,68
28,63
6,04
15,15
13,50
2,85

2014
3,91
10,38
4,82
0,50
27,18
6,54
16,76
8,39
33,29
13,93
17,17
17,43
11,43
5,94
4,85
9,14
14,52
7,28
23,54

2,07
1,76
10,80
6,35
23,16

*

Medelvärdet är beräknat på nedmätningar från mätstart till 6 månader före tunnelfronten passerade
respektive observationspunkt.

4.3

Kapacitetstester i privata brunnar
Inga anmälningar av påverkad kapacitet har inkommit.

4.4

Vattenkvalitet i vattentäkter
Ingen vattenprovtagning har gjorts under 2015.
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