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Planering för en hållbar 
undermarksanvändning – en pilotstudie 

•SGU 

•Trafikverket 

•Boverket 

 

På initiativ av Miljömålsrådet 

 

Samverkan Chalmersprojekt 

”Hållbar 
undermarksanvändning”  



Bakgrund 
 
 

• Frågetecken kring förvaltning av grundvatten i 
urbana områden – helhetssyn saknas ofta 

 

• Storstäderna växer nedåt – ökat krav på 
planering 



Mål - förstudie 

• Nuläge 

• Exempel från andra 
länder 

• Intressentanalys 

• Möjligheter och risker 

• Intressekonflikter 

• Styrmedel och drivkrafter 

• Åtgärdsförslag 



Ett interdisciplinärt upplägg 

• Juridik, infrastrukturbyggande, geologi, 
grundvatten, förorenade områden 

 

• Klar i  maj i år 

 



Intressentintervjuer  

Drygt 20 intressenter: 

•Stockholms, Göteborgs kommuner 

•Länsstyrelser 

•Tunnelägare 

•Konsulter 

•Centrala myndigheter 

 

 



Några kommentarer av intressenter 

• Projektorienterad planering, utan helhetsperspektiv 

 

• Bättre interaktion övermarks- och undermarksplanering behövs 

 

• Insamling och förvaltning av geodata sker projektvis – ingen 
säkerställd långsiktig förvaltning 

 

• En uppdaterad 3D-modell som beskriver geologiska förhållanden och 
befintliga anläggningar vore önskvärd 

 

• Knappast hållbart att pumpa in vatten i all framtid  för att hålla grv-
nivåer  



Exempel på intressekonflikt 

I vyn >30 000 energibrunnar 

 Geoenergi  
kontra andra 
anläggningar 



Rotterdam 
Shanghai 

Tokyo Helsingfors 



  Min  

Horisontell 

radie 

Max lutning Avstånd mellan 

stoppstopp - city 

Avstånd mellan 

stopp  utanför city 

T-bana 300 m 50 pro mille 0,4-0,8 km 1-6 km 

Järnväg , person 300 m 25 pro mille 1-6 km 10-40 km 

Järnväg, frakt) 300 m 10 pro mille 1-6 km 10-40 km 

Pendeltåg 300 m 25 pro mille 2-4 km 4-5 km 

Höghastighetståg 5050 m 25-35 pro mille 35-50 km 35-50 km 





Exempel på förslag som vi diskuterar 

• Datavärdskap undermarksanläggningar –hur hantera sekretess? 

• Datavärdskap geoteknisk/bergteknisk/grundvatteninfo 

• Förvaltning ägande av konceptuella modeller, datorbaserade 
geologiska/grundvattenmodeller och BIM/CIM 

 

• Införa lagstadgad skyldighet att lämna uppgifter om geotekniska 
undersökningar 

 

• Skapa undermarksreservat för framtida bruk 

• Detaljplanering 3D 

 

 

 



Fler förslag: 

• Striktare krav vid tillståndsgivning av borrning för geoenergi – 
borrhålsfria zoner, krav på inmätning 

 

• Skapa förvaltnings/samverkansorgan för grundvatten i 
storstäder 

• Godta en permanent avsänkning av grundvatten i samband med 
schakter, tunnlar  -  hållbarhet i ett  LCA-perspektiv   

 

• Masshanteringsplaner för storstäder 

• Vägledning för hantering av förorenade områden 

 



Från ”först till kvarn”  
till  

hållbart nyttjande 





 

Enheten  för Byggande och infrastruktur   
 
•Våra underlag bidrar till en effektiv tillämpning av PBL 
 
•Geologisk och geoteknisk/bergteknisk info från bl a 
infrastrukturprojekt återanvänds 
 
•Vi har den grundläggande geologiska information som behövs för att 
effektivisera plan-  och byggprocessen 


