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Inledning 

1.1 Introduktion till projektet 
I gränsen mellan Mölndals och Göteborgs kommun planeras en redundansledning till den befintliga 
avloppsledningen som har nått sin kapacitetsgräns. Ledningen har varit i drift i mer än 30 år och 
transporterar vatten från Lerums, Härrydas och Partilles kommun vidare in till Göteborgs kommun. 
Eftersom en redundans saknas, är inspektion eller underhåll av ledningen inte möjlig. I Figur 1 
redovisas den befintliga ledningen i gult, den planerade nya ledningen i rött, och en alternativ 
placering för den nya ledningen i vitt. Huvudalternativet är den röda ledningssträckningen men den 
alternativa ledningssträckningen (i vitt) kan övervägas om delar av den planerade 
ledningssträckningen (i rött) skulle visa sig inte vara möjliga att genomföras. Påslag P1 som befinner 
sig vid Varbergsgatan syns i den västliga korsningen av den gula och röda ledningen, och påslag P2 
syns i den östra korsningen.  

Figur 1. Karta med den befintliga ledningen i gult och den planerade ledningen i rött. 

1.2 Preliminär tidplan 
Förprojekteringen kommer att avslutas Q2 2021 och planering samt detaljprojektering kommer att 
pågå 2021 - 2022. Byggskedet samt driftsättning av den nya ledningen kommer att äga rum 2022 – 
2024. 

1.3 Lokalisering 
Ledningen kommer att byggas mellan de två påkopplingspunkterna P1 och P2 som är bergpåslag, se 
Figur 2. Delsträckorna A och B1 kommer att byggas med ett jordschakt. Sträckorna B2, C och D1 
kommer att byggas genom tryckning i lera. Sträckan D2 består av en betongtunnel under trafik och D3 
består av en bergtunnel mot bergpåslag med sprängning där även jordschakt kommer att genomföras. 
Påslagen P1 och P2 kommer att skapas genom bergschakt, där sågning och spräckning kommer att 
användas vid P1 och sprängning och sågning vid P2. Sträckorna C och D kommer att bestå av två 
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ledningar som löper parallella med varandra. Påkopplingen till befintlig ledning sker vid P1 och P2. 
Möjlighet till påkoppling även vid B2, alternativt avlasta befintlig ledning, kan komma att undersökas 
under kommande skeden.  

 
Figur 2. Metodval för delsträckorna som bildar den nya ledningen. 

1.4 Vattenverksamhet (11 kap) 
Vattenverksamhet är enligt 11 kap. miljöbalken 3 §: 

• arbeten inom vattenområde (punkt 1, 2, 4 och 5) dvs uppförande, ändring, lagning eller 
utrivning av en anläggning i ett vattenområde1, fyllning eller pålning i ett vattenområde, 
grävning , sprängning eller rensning i ett vattenområde eller annan åtgärd i ett vattenområde 
som syftar till att förändra vattnets djup eller läge . 

• grundvattenbortledning eller utförande av anordningar för detta (punkt 6) 
• infiltration av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av anordningar för detta 

(punkt 7) samt 
• markavvattning (punkt 8). 

Den vattenverksamhet som samrådet avser är bortledande av grundvatten. Grundvattenpåverkande 
verksamheter är byggandet och driften av den nya avloppsledningen.  

1.5 Miljöbedömningsprocessen 
Vid tillståndsprövningen av vattenverksamhet ska den sökande visa vilka konsekvenser i form av 
påverkan eller skada som den planerade vattenverksamheten orsakar. Genom tillståndsansökan och 
miljödom regleras hur konsekvenserna ska hanteras och hur de skadelidande ska ersättas. Inom 
processen för tillståndsansökan ska en specifik miljöbedömning för verksamheten göras. Syftet med 
en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande samt undvika eller 
minimera miljöpåverkan i projektet och på så sätt främja en hållbar utveckling. 

Det aktuella samrådet utgör en viktig del i miljöbedömningsprocessen och utgörs av ett 
undersökningssamråd. Verksamhetsutövaren Gryaab ska samråda med länsstyrelsen, 
tillsynsmyndigheten och de enskilda, såsom fastighetsägare och närboende, som kan antas bli särskilt 
berörda av verksamheten.  

 
1 Med vattenområde avses det område kring ett vattendrag eller sjö som står under vatten vid högsta förutsebara 
vattenstånd. 
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I samrådet med Länsstyrelsen önskar Gryaab att länsstyrelsen yttrar sig över om den planerade 
verksamheten är av betydande miljöpåverkan eller ej. 

När undersökningssamrådet har genomförts kommer Gryaab att sammanställa vad som framkommit 
under samrådet och Länsstyrelsen beslutar om verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Om Länsstyrelsen beslutar att så är fallet kommer ytterligare samråd att genomföras i 
form av ett avgränsningssamråd. Detta samråd syftar bl.a. till att komma fram till vilka undersökningar 
och utredningar av verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö som behöver utföras och 
innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas. Om Länsstyrelsen beslutar att den 
planerade åtgärden inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan kommer enbart en liten MKB 
att upprättas, se Figur 3.  

 
Figur 3. Samrådsprocessen för tillstånd enligt 11 kap. Miljöbalken. 

1.6 Vad detta samråd avser 
Samrådet är ett undersökningssamråd i enlighet med 6 kap. 24 § miljöbalken. Syftet med detta samråd 
är att länsstyrelsen ska kunna avgöra om den planerade verksamheten medför betydande 
miljöpåverkan eller ej. Begreppet betydande miljöpåverkan är ett juridiskt begrepp som används i 
miljöbalken och angränsande lagstiftning i samband med regler för miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning. Undersökningssamrådet ska bidra till att innehållet i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning får den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för 
tillståndsprövningen. 

Detta samrådsunderlag redovisar den planerade vattenverksamhetens lokalisering, omfattning och 
utformning, samt redogör för de olika värden och intressen som berörs. 

1.7 Avgränsning och metod 
För framtagandet av underlag till samrådet för vattenverksamhet har ett utredningsområde tagits fram 
kring den planerade ledningen. Inom området utförs utredningar med avseende på mark-, vatten- och 
bergförhållanden för att förstå de grundvattenförhållandena i området. Det utförs även inventeringar 
av objekt och områden som är grundvattenberoende och som kan påverkas av en vattenverksamhet, 
såsom natur- och kulturvärden, brunnar, byggnader och anläggningar. 
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Utredningsområdets storlek är baserat på beräkningar av den grundvattenavsänkning som kan uppstå 
vid grundvattenbortledning. Utredningsområdet har preliminärt tagits fram efter ledningssträckan och 
en grov uppskattning av ett påverkansområde. Efter avslutade undersökningar och när anläggningens 
slutgiltiga lokalisering är fastlagd kommer utredningsområdet ersättas med ett påverkansområde för 
vatten inom vilket påverkan till följd av grundvattenbortledning kan uppkomma. 

Figur 4. Preliminärt utredningsområde för projektet. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Områdesbeskrivning 
Ledningen planeras i ett bebyggt område, där industri, bostäder samt övrig infrastruktur återfinns, se 
Figur 5. Väster om Mölndalsån ligger större fastigheter, som Hedins bil, samt även bostäder och 
skolor. Mölndalsån, som är kulverterad där ledningen kommer att korsa, har en flödesriktning norrut. 
Öster om Mölndalsån återfinns större fastigheter, med ICA Maxi och ett flertal stora bil-återförsäljare, 
innan Kungsbackaleden och Boråsbanan avgränsar området på östra sidan. 

 
Figur 5. Ortofoto över området (© Lantmäteriet). I rött redovisas det ungefärliga läget för den planerade ledningen. 

I Figur 6 syns hur marknivån skiljer sig i olika delar av området. Varbergsgatan gränsar mot ett 
bergsområde västerut och även det östra påslaget (P2) gränsar till berg. Ledningen kommer därmed att 
ligga i en dalgång med Mölndalsån som lågpunkt. 
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Figur 6. Terrängskuggning av området (© Lantmäteriet). I rött redovisas det ungefärliga läget för planerade ledningen. 

2.2 Geologi 
Området beskrivs som en dalgång, med berg som avgränsar både öster- och västerut. Enligt tidigare 
undersökningar består jordlagerföljden i området av ett tunt lager av fyllnadsmaterial under markytan 
som följs av lera ända ner till friktionsjord vilande på berget. I Figur 7 redovisas SGUs jordartskarta. 
Två översiktliga geologiska profiler har tagits fram med hjälp av bland annat geologisk information 
från SGU (jordartskartan, jorddjupskartan, berggrundskartan och brunnsarkivet), samt tidigare utförda 
undersökningar2 i området, se Figur 8.  Det syns tydligt i profilerna att området ligger i en dalgång 
med underliggande berg. Ett undre friktionslager följer bergets nivå. Ett tjockt lerlager fyller 
dalgången upp till ett övre fyllnadslager. I den lägsta punkten vid markytan, återfinns Mölndalsån. 

 
2 Göteborgs Stad Krokslätt 35:11 och 35:13, Detaljplan för nya bostäder, Tellstedt, 2015-12-10 
Geoteknisk Undersökning Varbergsgatan, Orrje & Co Scandiaconsult, 1974-11-15 
Förslag till kontorshus vid Varbergsgatan, Bikonol Konsult AB, 1985-12-01   
JM, Ebbe Lieberathsgatan, Krokslätt 35:11 och 35:13, Tellstedt, 2015-11-10 
Krokslätt 34:4 och 34:11, Tellstedt, 2014-11-10 
Göteborgs Stad Krokslätt 34:4 och 34:11, Detaljplan och nya bostäder, Tellstedt, 2014-12-15 
Philipsons Bil AB Göteborg -Tillbyggnad Geoteknisk Undersökning Borr- och Avvägningsplan, Civilingenjör 
Bo Alte, 1977-08-22  
Kv Matildeberg & Leoparden Mölndal, GF Fältgeoteknik, 2008-04-03 
Kv Matildeberg & Leoparden Mölndals Stad Geoteknisk Undersökning, Norconsult, 2008-10-24 
Kv Matildeberg Mölndals Stad, WSP, 2010-04-27 
Vesslan 1-3, Bergström & Göthberg, 1950-02-21 
E6 Kungsbackaleden T53, Göteborgs Stads Gatukontor, 1976 
Almedal – Borås, Almedal – Mölndal Övre, Kungl. Järnvägsstyrelsen Bantekniska Byrån Geotekniska 
Avdelningen, 1962-02-17 
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Figur 7. SGUs jordartskata, med läge för de geologiska profilerna, med markeringar för Profil 1 och Profil 2. 

 
Figur 8. Översiktliga geologiska profiler över området, profil 1 ovan och profil 2 nedan. 

De geologiska profilerna är uppskattningar, eftersom information för hela sträckningen inte är 
tillgänglig och antaganden har behövt göras. Mäktigheten på de olika lagren kan variera, dock ger 
profilerna en generell bild på geologin i området. Enligt Västlänken är friktionsjordens mäktighet 1,5–
4 m under leran med ökande mäktighet mot Mölndalsåns dalgång. 
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Kompletterande fältundersökningar genomförs inom ramen för projektet för att bland annat få fram 
mer information om friktionsmaterialet, om bergets nivå och om jordlagerföljden. Dessa 
undersökningar sker främst vid påslagen P1 och P2, eftersom dessa har bedömts som känsliga punkter. 

2.3 Hydrogeologiska förutsättningar 

2.3.1 Utförda undersökningar 
Som grund för bedömning av de hydrogeologiska undersökningarna har material från tidigare 
utredningar använts. 

Befintliga grundvattenrör i området har inventerats och mätts för att få en bild av dagens 
grundvattensituation. Dessa inventerade rör installerades inom ramen för Västlänken, och inom ramen 
för schaktarbetet som genomförs av JM inom det tänkta området. 

För att göra mer detaljerade bedömningar kring påslagen, kommer 3 nya grundvattenrör att installeras. 
Ett rör i undre magasin borras vid östra påslaget P1, och ett vid östra påslaget P2. Därutöver borras ett 
grundvattenrör i övre magasin vid påslag P1, för att närmare bevaka området.  

I samband med borrningar av grundvattenrör, har jordprover tagits från det undre 
grundvattenmagasinet, dvs. undre friktionslagret. Jordproverna har lämnats till ett geotekniskt 
laboratorium för sikt- och sedimentationsanalys med syfte att få fram friktionsmaterialets hydrauliska 
egenskaper. Hydrauliska tester i form av slugtester kommer också att genomföras i grundvattenrören 
för att få ytterligare information om friktionsmaterialets hydrauliska egenskaper. 

Samtliga grundvattenrör planeras att ingå i kontrollprogrammet för grundvatten, och regelbunden 
mätning av dessa är påbörjad. Samtliga grundvattenrören syns i Figur 9. 

 
Figur 9. Karta över grundvattenrör som ingår i kontrollprogrammet. 
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2.3.2 Grundvattenmagasin 
I området finns två grundvattenmagasin, ett övre och ett undre, som åtskiljs genom ett lager av lera. 
Grundvattennivåerna mäts månadsvis, för att skapa en bild om den rådande grundvattensituationen. 
Grundvattenrörens position, med markering om vilket grundvattenmagasin som berörs samt 
dataursprung, redovisas i Figur 10. I nuläget planeras för 3 grundvattenrör. Ett är planerat i övre 
grundvattenmagasin vid påslagspunkten P2 och ett i övre- samt ett i undre grundvattenmagasin vid 
påslagspunkten P1. Vatten förekommer även i berget som angränsar till undre magasin i dalgången 
och till övre magasin när berget går i dagen. Databasen TMO är ett verktyg som Trafikverket har tagit 
fram för byggnation av Västlänken. Eftersom Västlänkens område sträcker sig till området där 
ledningen planeras, har information från databasen kunnat användas. 

 
Figur 10. Karta över grundvattenrör som ingår i kontrollprogrammet. 

2.3.3 Undre grundvattenmagasin 

2.3.3.1 Grundvattennivå 
Grundvattennivån i undre magasin följer ett mönster som korrelerar väl med hur omgivningen ser ut, 
se Figur 11. I både västra och östra delen ligger nivån på ett mindre djup, vilket beror på att även 
friktionsjorden ligger på ett mindre djup, och därmed utsätts för ett lägre tryck. Längre in i dalgången 
är grundvattennivån högre, eftersom ett högre tryck från ett mäktigare lerlager orsakar en stigning av 
grundvattennivå. 

2.3.3.2 Grundvattenströmning 
Grundvattnet i undre magasin följer bergöverytan och strömmar mot Mölndalsån, vilket även syns i 
Figur 11. Eftersom endast ett visst antal mätpunkter finns i området, ser Mölndalsån ut att endast bestå 
av små areor. Fler mätpunkter norrut skulle förmodas ge parallella linjer av grundvattennivåer, vilka 
skulle löpa från sydöstra till nordvästra delen av figuren och därmed följa Mölndalsån. 
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Figur 11. Grundvattenkarta undre grundvattenmagasin med grundvattennivåer i meter över havet (RH2000).  

2.3.3.3 Vattenförande egenskaper 
Enligt uppgifter från tidigare undersökningar i närområdet, bl.a. för projektet Västlänken, förväntas 
friktionsjorden under leran bestå av sand med en konduktivitet K mellan 10-5 m/s och 10-3 m/s. Det 
kommer att genomföras fältundersökningar med jordprovtagning och hydrauliska tester för att få en 
bättre uppfattning om jorden och dess vattenförande förmåga. 

2.3.3.4 Grundvattenbildning 
Grundvattenbildningen i undre magasin sker genom bland genom nederbörd som naturligt infiltreras 
till marken där det undre magasinet är i dagen och genom läckage från de ovanliggande lagren. Enligt 
SMHI3 är den effektiva nederbörden i området ca 16 l/s·km2, vilket motsvarar ca 500 mm/år. 
Grundvattenbildning till genomsläppliga jordar såsom sand kan vara uppemot ca 80 % av dem 
effektiva nederbörden. Eftersom det undre magasinet är för mestadels täckt av lera bedöms 
grundvattenbildningen vara lägre och ligga mellan 100 och 300 mm/år. 

 
3 VVMB 310, Hydraulisk dimensionering, publikation 2008:61, Vägverket 
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2.3.4 Övre grundvattenmagasin 

2.3.4.1 Grundvattennivå 
Grundvattnet i övre magasin följer ett tydligt mönster med lägre grundvattennivåer i dalgången kring 
Mölndalsån och avtagande nivåer mot berget öster- och västerut. Grundvattenkartan i Figur 12 visar 
en överskådlig bild av grundvattensituation. För att skapa en bättre uppfattning om det övre 
grundvattenmagasinet kommer ett nytt grundvattenrör att installeras vid påslagspunkten P2. Den 
planerade ledningen kommer i dalgången att främst påverka det undre grundvattenmagasinet och 
därför ligger fokus på övre magasin framför allt vid påslagspunkterna P1 och P2. 

 
Figur 12. Grundvattenkarta övre grundvattenmagasin med grundvattennivåer i meter över havet (RH2000).  

2.3.4.2 Grundvattenströmning 
I Figur 12 syns att grundvattnet i övre magasin strömmar mot och i Mölndalsåns riktning. För att 
skapa en bild av övre grundvattenmagasin har endast ett fåtal mätpunkter varit tillgängliga. Dessa 
representerar området öster om Mölndalsån, se Figur 12.  Mölndalsåns flödesriktning är norrut, vilket 
även syns i grundvattennivåerna som följer detta mönster. 

2.3.4.3 Vattenförande egenskaper 
Grundvattnet rör sig genom fyllnad som ligger ovanpå leran och som främst består av siltig, finsandig 
och grusig lera. Vattenförande egenskaperna kan vara mycket varierande beroende på vad fyllnaden 
består av. 
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2.3.4.4 Grundvattenbildning 
Grundvattnet bildas framför allt genom nederbörd som naturligt infiltreras till marken. Vid höga 
vattenstånd, kan även Mölndalsån ha en påverkan på närliggande grundvattennivåer. Enligt SMHI4 är 
den effektiva nederbörden i området ca 16 l/s·km2, vilket motsvarar ca 500 mm/år. Grundvatten-
bildning till fyllnaden bestående av en blandning av sand, silt och lera uppskattas enligt tidigare 
bedömningar5 till ca 300-400 mm/år. 

2.3.5 Grundvattenmagasin i berg 

2.3.5.1 Grundvattennivå 
Grundvattennivån i berget förmodas följa ett grovt mönster som liknar grundvattennivån i det undre 
grundvattenmagasinet. Vid jämförelse av punkter där brunnar från SGU ligger i närheten av 
grundvattenrör, har en grov korrelation kunnat hittas och grundvattennivåerna håller sig någorlunda 
inom samma värden som brunnarna. En mer detaljerad undersökning kommer att behövas för att skapa 
en större noggrannhet. 

2.3.5.2 Grundvattenströmning 
Likt det undre grundvattenmagasinet förmodas grundvattenströmningen i berget strömma mot 
Mölndalsån i dalgången och följer bergöverytans riktning. 

2.3.5.3 Grundvattenbildning 
Grundvattenbildningen i berget förmodas främst bero på naturlig infiltration från nederbörd i 
topografiska höjdpunkter. Inom området för ledningen sker detta främst i de östra och västra delarna, 
där berget går i dagen. Till viss del kan vatten från övre magasin infiltreras till berget,  även här, när 
berget går i dagen. Vattnet i undre grundvattenmagasin kan infiltrera till berget, eftersom kontakt 
består mellan undre och bergets grundvattenmagasin.  

Enligt SGU6 är grundvattenbildningen i berg i Sverige generellt maximalt 50 mm/år. För aktuellt 
område finns ställvist lera ovan berget som bidrar till att kvarhålla vatten, vilket innebär en ökad 
grundvattenbildning i berget. Grundvattenbildningen till berg i området bedöms därmed vara mellan 
20 och 40 mm/år, konservativt sett. Vid störda förhållanden, till exempel vid grundvattensänkning vid 
en berganläggning, antas grundvattenbildningen till berg till 100 mm/år eller mer beroende på 
vattentillgång och bergets hydrauliska egenskaper. 

2.3.5.4 Vattenförande egenskaper 
Beräkningar om bergets egenskaper har genomförts med hjälp av SGU:s brunnsarkiv. Analysen visar 
att konduktiviteten K förväntas vara mellan 10-9 och 10-7 m/s, vilket stämmer överens med de 
uppskattningarna som har gjorts inom ramen för projektet Västlänken, och även med SGUs 
uppskattningar för bergets konduktivitet, se Figur 13. 

 
4 VVMB 310, Hydraulisk dimensionering, publikation 2008:61, Vägverket 
5 Grundvattenbildning i svenska typjordar, Allan Rodhe, Göran Lindström, Jörgen Rosberg, Charlotta Pers, 
Report Series A No. 66, Uppsala universitet, 2006 
6 ”Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige”, rapport 2017:09, SGU, september 2017 
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Figur 13 Konduktiviteten inom området, hämtat från SGU.  

2.4 Vattenförekomster och avrinningsområde 
Inga grundvattenförekomster har kunnat identifieras inom området.  

Den främsta ytvattenförekomsten i området är Mölndalsån, närmare Kålleredsbäckens inflöde till 
Liseberg. Kvalitetskravet är en god ekologisk och kemisk status enligt Länsstyrelsen. Kvalitetskravet 
är mindre strängt eftersom det har bedömts som tekniskt omöjligt att uppnå en god ekologisk status. 
Tätortsbebyggelsen och befintliga stadsmiljöer som gränsar till området bedöms vara av större vikt 
och kan vara skäl för ett mindre strängt kvalitetskrav med avseende på hydromorfologisk påverkan. 
Trots detta får inga förändringar av kvalitetsstatus ske, i förhållande till den status som gällde vid 
tidpunkten för normsättningen (2017-02-23).7 

Området ingår i avrinningsområde 64700 enligt SMHI. Den specifika avrinningen skiljer sig mellan 
olika årstider och mellan 2010 – 2019 låg medelvärdet på ca 794,2 mm/år. 

  

 
7 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA73319439, 2021-02-19. 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA73319439
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3 Planerad vattenverksamhet 

3.1 Under byggskede 
I Figur 14 syns en grov uppskattning av djupet som den planerade ledningen kommer att ligga på i 
förhållande till markytan. Anslutningspunkten P1 som ligger vid Varbergsgatan kommer att ligga på    
-2,88 m. Ledningen kommer sedan att dyka under Mölndalsån på ca -6,0 till -8,0 m, för att ansluta vid 
P2, som ligger på höjden +0,6 m. 

 
Figur 14. En grov uppskattning av höjder och planerade nivåer inom projektet. 

3.1.1 Jordschakt 
Delsträcka A och B1 kommer att byggas med hjälp av ett jordschakt. Delsträcka D2 kommer att 
byggas i form av en betongtunnel som kommer att gå under trafiken. Även där kan ett jordschakt 
komma att bli aktuellt. 

Med tanke på jordstabiliteten, schaktdjupet och den tillgängliga ytan runt schakten bedöms 
jordschakten behöva utföras som schakt med stödkonstruktion (t.ex. spont). Där schaktbotten hamnar 
under den naturliga grundvattenytan kommer grundvattnet att behöva ledas bort/sänkas av i 
byggskedet för att anläggningen ska kunna utföras i torrhet. Bortledningen av grundvatten kan ske 
genom pumpning i schaktbotten eller från pumpbrunnar som placeras under schaktbotten inom eller i 
anslutning till schakten. Stödkonstruktionen kommer att bidra till att begränsa grundvatteninströmning 
till schakten om man till exempel väljer att använda en tätspont av stål i kombination med injektering 
av en cementblandning i jord och/eller berg. 

3.1.2 Bergschakt 
Vid påslagspunkterna P1 och P2 kommer bergschakt att byggas och även sträckan D3 som angränsar 
till påslaget P2 kommer att anläggas i en bergtunnel. Vid påslagen kommer arbeten att genomföras 
genom sågning och spräckning vid P1 och sprängning och sågning vid P2. Inläckaget från berget 
behöver kontrolleras under byggskedet och för att inte överskrida inläckagekrav, kommer åtgärder att 
behöva vidtas. Dessa kan komma att vara injektering eller annan slags tätning av berget och dess 
sprickor. Om grundvattennivån i området påverkas negativt av inläckaget till bergutrymmen, behöver 
vatten infiltreras till grundvattnet. 
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3.2 Under driftskede 

3.2.1 Inläckage till berganläggningar 
Under driftskedet kan vatten från berget läcka in i bergrum, vid påslagen P1 och P2 samt i bergtunneln 
i delsträcka D2. För att försäkra att grundvattennivån inte kommer att påverkas negativt av detta, 
behöver bergrummen och resterande bergutrymmen uppfylla ett inläckagekrav. Om inläckaget till 
berganläggningarna skulle bidra till en negativ påverkan på grundvattennivåerna, behöver vatten 
infiltreras till påverkat grundvattenmagasin. 

Planerad ledningen kommer att gå i tunnel i berg, framför allt vid påslagen där även bergrum planeras. 
I dessa områden kommer grundvatten att läcka in i tunneln/berganläggning. 

Berget kommer förmodligen att injekteras för att minska inläckage av grundvatten. 

3.2.2 Haveri 
Vid ett haveri i form av att spillvattenledningen tar skada, finns en risk för ett grundvatten-inläckage 
till ledningen, som i det fallet agerar som en dränering. Beredskapsplaner där åtgärder vid ett sådant 
fall framgår behöver tas fram. 
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4 Bedömd grundvattenpåverkan 

4.1 Under byggskede 
Påverkansområdet har beräknats för byggskedet och redovisas i Figur 15. Påverkansområdet 
motsvarar grundvattenavsänkningen i det undre magasinet och sträcker sig därmed över ett stort 
område, ca 1,2 km från ledningen mot norr och söder. Mot öst och väst begränsas påverkansområdet 
av berget som är mycket mindre vattenförande än det undre magasinet. 

Utbredning av påverkansområdet kommer att uppdateras när mer information om de hydrauliska 
egenskaperna i undre magasinet finns. 

 
Figur 15. Uppskattning på påverkansområdet under byggskedet (i blått) med SGUs jordartskarta som bakgrund. 
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4.2 Under driftskede 
Under driftskede bedöms påverkansområdet vara betydligt mindre då enbart grundvatten i berg berörs. 
Enligt de preliminära bedömningarna och beräkningarna bedöms påverkansområdet sträcka sig 
ungefär 50 meter, maximalt 100 meter, runt bergtunneln och bergrummen, under antagandet att ingen 
tätningsåtgärd genomförs, se Figur 16. 

 
Figur 16. Uppskattning på påverkansområdet under driftskedet (i blått) med flygbild som bakgrund 
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5 Förutsedda miljöeffekter 
I detta kapitel beskrivs generella miljöeffekter kopplade till den påverkan som den planerade 
vattenverksamheten bedöms kunna leda till. 

5.1 Miljöeffekter från bortledning av grundvatten 

5.1.1 Vattenförsörjning 
Den tillgängliga uttagsmängden för en vattentäkt kan minska om grundvattenbortledning sker eller 
tillrinningsområdet minskar. En sänkning av grundvattennivån kan innebära förändrade 
strömningsmönster och att vattenkvaliteten påverkas genom att exempelvis föroreningar mobiliseras. 
Grundvattenmagasinets egenskaper (storlek, jordlager, tillrinning) är avgörande för vilka effekter som 
uppkommer. Detta kan leda till: 

• Minskad uttagskapacitet i brunnar för dricksvatten eller andra behov. 
• Försämrad vattenkvalitet i brunnar för dricksvatten eller andra behov. 

Inga privata vattentäkter har kunnat identifieras genom SGUs brunnsarkiv. En mer detaljerad 
inventering kommer att göras i kommande skeden. 

Inom området finns inga kommunala vattentäkter. Närmast österut ligger Rådasjön och Stora Delsjön. 
Dessa bedöms dock inte påverkas av planerade arbetena. 

5.1.2 Byggnader och anläggningar 
Sättningsrörelser orsakade av en grundvattennivåsänkning beror på att lerlagrets portryck minskar och 
att lerlagret därmed trycks ihop. 

Ojämna marksättningar kan ge upphov till skevande vägar, lokala svackor eller lutande 
belysningsstolpar. Invid byggnader eller anläggningar som är fast grundlagda kan marksättningar ge 
upphov till ledningsbrott på anslutande ledningar (t.ex. servisledningar) som inte är fast grundlagda. 

Byggnader och anläggningar som har trägrundläggning, dvs är grundlagda på träpålar eller rustbädd av 
trä, kan skadas om grundvattennivåerna sjunker under trägrundläggningens överkant, eftersom 
nedbrytningen av trä påskyndas då den utsätts för luftens syre. 

Risken för sättningsskador till följd av grundvattensänkning ska sättas i relation till eventuella 
pågående sättningar. Om det redan pågår sättningar så kommer sannolikt skador förr eller senare att 
uppkomma även om man inte leder bort grundvatten. En grundvattensänkning kan dock påskynda 
sättningsförloppet. 

Preliminärt bedöms de flesta byggnader vara grundlagda på fast mark så påverkan på dessa bedöms 
vara begränsad. En mer utförlig inventering av grundläggningar pågår. 

5.1.3 Energibrunnar 
Värmeöverföringen i en energibrunn mellan omgivande berggrund och kollektorslangarna sker genom 
vattnet i brunnen. Ovanför grundvattenytan sker i princip inget värmeutbyte eftersom luft isolerar 
effektivt. Vid en grundvattennivåavsänkning minskar kontakten mellan kollektorslangen och vattnet, 
vilket medför att effektuttaget minskar.  Även en grundvattenavsänkning i berg kan minska 
effektiviteten på energibrunnarna. Framförallt brunnarna situerade vid påslagen P1 och P2 kommer att 
vara i risk för att påverkas av arbeten. Brunnarna som finns inom ett område med en radie på 200 m 
kring påslagspunkterna, redovisas i Figur 17 och i Bilaga 1. Av dessa är brunnarna som ligger inom 
100 meter från påslagen som bedöms kunna påverkas av den planerade ledningen. En mer utförlig 
inventering kommer att genomföras i kommande skeden. 
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Figur 17 Karta över brunnar inom påverkansområdet, SGU. 

5.1.4 Naturmiljö 
Bortledning av grundvatten kan leda till följande effekter för naturmiljön: 

• Minskad tillrinning till våtmark, ytvattendrag eller sjö ger avsänkt vattennivå och risk för 
tidvis torra miljöer och förändrade livsbetingelser 
• Avsänkning i ytliga grundvattenmagasin kan minska mängden växttillgängligt vatten för 
grundvattenberoende naturtyper. 

Projektet omfattar framför allt stadsmiljön, men i närheten finns Safjället naturreservat som sträcker 
sig i sydostlig riktning kring det planerade området, se Figur 17. Safjället naturreservat bedöms dock 
ligga för långt ifrån den planerade ledningen och påverkan på naturmiljön där bedöms vara begränsad. 

5.1.5 Kulturmiljö 
Känsliga kulturmiljöobjekt kan vara fornlämningar eller byggnader som är skyddade enligt 
kulturmiljölagen och som har en grundläggning som är känslig för nivåförändringar i grundvatten. 

Effekten av en grundvattensänkning eller ökad genomströmning av syreförande vatten är att organiskt 
material och metaller i konstruktioner (båtar, brygg- eller huslämningar etc), anläggningar (stolehål, 
härdar, gravar etc) och kulturlager bryts ner snabbare. 
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I Mölndal finns kulturmiljöer närmast i form av Krokslätts fabriker. Krokslätts fabriker ligger ca 700 
m söder om ledningssträckan, se Figur 188. 

 
Figur 18. Karta över kulturhistoriska fornlämningar, via Riksantikvarieämbetet och Mölndals Stad. 

Hejderidarens grav är placerad vid påslag P2, vilket syns i Figur 18. Graven har tidigare blivit flyttad, 
för arbeten gällande byggandet av E6:an. Platsen behöver tas hänsyn till och en utredning om huruvida 
den går att skydda, alternativt flyttas på, behöver undersökas. 

Inga kulturmiljöer inom Göteborg Stads Kommun som skulle kunna påverkas av ledningsarbeten har 
kunnat identifieras. 

5.1.6 Areella näringar 
Areella näringar som jord- och skogsbruk är beroende av markvattenhalten och grundvattenytans läge 
under markytan. 

Eftersom projektet pågår i stadsmiljö bedöms påverkan på areella näringar inte vara aktuell. 

5.1.7 Mobilisering av föroreningar i mark och grundvatten 
Uppgift om potentiella föroreningar har erhållits från Länsstyrelsen och tidigare genomförda 
undersökningar. Dessa gäller främst fastigheter inom området, och inte gatumarken. Eftersom 
pumpning, dämning, dränering eller annan typ av verksamhet som påverkar grundvattenflöden kan 
lokalt medföra mobilisering av befintliga mark- och grundvattenföroreningar, behöver detta vidare 

 
8 
https://www.molndal.se/download/18.332ed3111610666c6b441b6/1553599833002/Kulturmilj%C3%B6er_i_M
%C3%B6lndal.pdf, 2021-03-01 

https://www.molndal.se/download/18.332ed3111610666c6b441b6/1553599833002/Kulturmilj%C3%B6er_i_M%C3%B6lndal.pdf
https://www.molndal.se/download/18.332ed3111610666c6b441b6/1553599833002/Kulturmilj%C3%B6er_i_M%C3%B6lndal.pdf
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undersökas. Uppkommen påverkan beror på egenskaper hos föroreningen, nuvarande 
strömningsmönster med mera. 

5.2 Miljöeffekter från utsläpp av länshållningsvatten och dränvatten 
Byggande under mark och bortledning av grundvatten innebär att länshållnings- och dränvatten 
uppkommer och behöver hanteras. Dränvatten utgörs av inläckande grundvatten och är normalt rent 
men hänsyn behöver dock tas till eventuell förekomst av förorenad mark. I byggskedet uppkommer 
länshållningsvatten i schakter och kan utgöras av dränvatten, processvatten, tillrinnande yt- och 
dagvatten samt vid öppna schakt även direkt nederbörd. 

Länshållningsvatten kan vid sprängning och schaktning innehålla oljor, partiklar, förhöjda kvävehalter 
(från sprängmedel vid bergschakt) samt ha förhöjd pH (vid gjutning med cement). 

Innan länshållningsvattnet leds bort görs vid behov en avskiljning av partiklar och oljor. Vid behov 
neutraliseras vattnet med avseende på pH-värdet för att inte orsaka skador på miljön eller ledningar. 
Ytterligare skyddsåtgärder kan bli aktuella om det finns risk att skada vattenförsörjning. Vattnet kan, 
beroende på föroreningsinnehåll och mängd, antingen infiltreras i mark, översilas i omgivande terräng, 
avledas till en recipient eller till reningsverk. Lokal hantering av dränvatten eftersträvas. 
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6 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Gryaab utgångspunkt är att i första hand att undvika påverkan på grundvatten och i andra hand att 
minimera påverkan. Nedan beskrivs skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kan bli aktuella att 
utföra för att minska påverkan. 

6.1 Tätning kring schakt i jord/berg 
Bedömning av risk för påverkan på grundvatten kommer att ske kontinuerligt i Gryaabs arbete, från 
tidig planering, projektering och byggande till drift och underhåll, med målsättningen att påverkan ska 
minimeras. 

Ett exempel på åtgärd för att minska påverkan på grundvatten vid schakter i jord och berg är att utföra 
schakten inom tätskärm som minskar inläckaget av grundvatten in i schakten. En tätskärm kan till 
exempel bestå av en tät stödkonstruktion (tätspont) genom jordlagren, tätning av berg i sida och botten 
samt tätning av övergång mellan jord och berg. 

Återinfiltration av grundvatten kan också ske vid behov. 

6.2 Injektering i berg 
För att minimera grundvattenpåverkan under driftskede kan åtgärder i form av injektering i berg ske. 
Återinfiltration av grundvatten kan också ske vid behov. 

6.3 Kontrollprogram 
Ett kontrollprogram för att följa upp grundvatten har påbörjats och kommer att följas upp kontinuerligt 
före, under och efter anläggandet av ledningen. Kontrollprogrammet innefattar bl.a. regelbunden 
mätning av grundvattennivåer i området i de olika grundvattenmagasin. 

Kontrollprogrammet kommer att vara en bilaga till ansökan om vattenverksamhet. Det kommer även 
tas fram ett kontrollprogram för entreprenörens egenkontroll. 

  



25 

 

7 Bilaga 1 
Energibrunnar som ligger inom en 200 meters radie till påslagen P1. 
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8 Om Gryaab 
Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö! Det är vi på Gryaab som tar hand om 
avloppsvattnet från Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. 
Förutom vatten från hushåll tar vi också emot vatten från industrier och andra verksamheter. Gryaabs 
reningsverk Ryaverket ligger på Hisingen i Göteborg. Här renar vi avloppsvattnet och tar bort en stor 
del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av 
biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut Göta älv och får rinna vidare till havs. Sedan 
starten 1972 har bolaget gjort miljösatsningar för miljarder kronor i tunnlar och reningsverk. Det har 
gjort att regionens vattendrag befriats från utsläpp av avloppsvatten och har bidragit till ett renare hav. 

Fler Gryaab rapporter finns tillgängliga på Gryaabs webbplats gryaab.se eller kan fås efter förfrågan 
till info@gryaab.se. 

https://www.gryaab.se/om-gryaab/publikationer-och-informationsmaterial/
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