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Sammanfattning 

Wallenstam Fastigheter 108 AB (fortsättningsvis benämnt Wallenstam) planerar att bygga bostäder på 

Carlandersplatsen, fastigheten Göteborg Lorensberg 21:3, i centrala Göteborg. 

Byggnadernas utformning medför att bergschakter behöver sprängas och grundvatten behöver ledas 

bort. Arbeten som medför bortledande av grundvatten utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. 

miljöbalken (MB). För att få utföra vattenverksamhet krävs som huvudregel att verksamhetsutövaren 

ansöker om tillstånd hos mark- och miljödomstolen.  

I samband med byggnationen behöver länshållningsvatten bortledas. Detta utgör miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap. MB. Wallenstam har för avsikt att inkludera bortledandet av 

länshållningsvatten i kommande tillståndsprövning. 

För att beräkna hur grundvattennivån ändras av vattenverksamheten har en grundvattenmodell 

upprättats över området. Vid byggnaderna som har en grundvattenberoende grundläggning med 

träpålar bedöms grundvattennivån sjunka med ca 10 centimeter (normal variation är +/- 1,0 m). Utifrån 

inventering gjord av Trafikverket visar mätningar att träpålarnas överkant i nuläget delvis ligger 

ovanför grundvattenytan. Det finns således små marginaler och varje avsänkning kan ge negativa 

konsekvenser på grundläggning och byggnader.  

För att säkerställa att inga skadliga sättningar inträffar kommer mätningar av grundvattennivåer göras 

innan, under och efter byggskedet. Om det observeras att grundvattennivåer sjunker mer än vad som 

kan accepteras planeras infiltration som åtgärd. Infiltration innebär att vatten tillförs det undre 

grundvattenmagasinet för att återställa grundvattennivån. Tillförsel av vatten för att öka 

grundvattenmängden utgör även det vattenverksamhet enligt 11 kap MB och kommande 

tillståndsansökan kommer omfatta rätt att återinfiltrera vatten. Möjliga områden för placering av 

infiltrationsbrunnar kommer att utredas innan ansökan inges. 

Under byggtiden kommer det att utföras arbetsmoment som ger upphov till luftburet buller såsom 

avbaning, rengöring av bergsyta, borrning och transporter. Stomljud kan uppkomma från borrning i 

berg. I ett senare skede kommer det att göras mer detaljerade beräkningar. 

Vibrationer från arbetsplatsen kan överföras till byggnader och uppträda som stomljud. För att utreda 

vilka byggnader som riskerar störande stomljudsnivåer är övergripande stomljudsberäkningar 

genomförda för bergborrning. För att inte underskatta störningarna är beräkningarna i detta skede 

gjorda för ett värsta fall, de kommer i ett senare skede uppdateras med mer detaljerat underlag.  

Föreslagna verksamheter (grundvattenbortledning, rätt till återinfiltration och utsläpp av 

länshållningsvatten) bedöms inte vara av sådan karaktär, ha sådan lokalisering eller leda till sådana 

möjliga miljöeffekter att de medför en betydande miljöpåverkan. Effekterna är lokala och avgränsade 

och bedöms kunna hanteras med kontrollprogram och infiltrationsåtgärder vid behov.  

Wallenstam har för avsikt att söka ett tidsbegränsat tillstånd då det är grundvattnet som leds bort 

under byggskedet som bedöms leda till att känsliga byggnader i omgivningen kan skadas. Det 

förutsätts när byggnationen är klar att den har utförts som en tät konstruktion där både berget och 

byggnaden har tätats för att minimera bortledningen av grundvattnet från berget. I och med att 

bortledningen av grundvattnet från berget minimeras bedöms det inte längre bli någon risk för skada 

på grundvattenkänsliga anläggningar i närområdet. I detta skede har ingen teknisk lösning till tät 

konstruktion tagits fram. Skulle kommande utredningar visa att tät konstruktion inte kan utföras har 

Wallenstam för avsikt att söka permanent tillstånd för grundvattenbortledning. 
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 Inledning 

Detta dokument utgör samrådsunderlag inför undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken 

(MB). Samrådet avser tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap MB och miljöfarlig verksamhet 

enligt 9 kap MB. Det i form av rätt att bortleda grundvatten, rätt att infiltrera vatten i syfte att öka 

grundvattennivån och rätt att släppa ut länshållningsvatten. Dokumentet syftar till att ge en översiktlig 

bild av hur de planerade verksamheterna kommer att påverka motstående allmänna och enskilda 

intressen. 

 Bakgrund 

Wallenstam Fastigheter 108 AB (fortsättningsvis benämnt Wallenstam) planerar att bygga bostäder på 

Carlandersplatsen, fastigheten Göteborg Lorensberg 21:3, i centrala Göteborg. För en översiktsbild 

som visar ungefärlig lokalisering, se Figur 1.  

 

Figur 1. Carlandersplatsens ungefärliga lokalisering i Göteborg. Bild från hitta.se.  
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I Figur 2 och i Figur 3 visas närmare var de nya byggnaderna planeras.  

 

Figur 2. Översikt över planerade bostadshus.   

 

Figur 3. Planerad lokalisering av nya bostadshus vid Carlandersplatsen. 

Två bostadshus i tio respektive åtta våningar planeras. I byggnaderna planeras också en större 

parkeringsanläggning i flera plan under mark. För illustration och sektionsskiss över planerade 

byggnader, se Figur 4 och Figur 5.  
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Figur 4. Föreslagna nya byggnader vid Carlandersplatsen.  

 

 

Figur 5. Sektionsskiss över planerade byggnader. 

Byggnadernas utformning medför att bergschakter behöver sprängas, drygt 20 meter under markytan. 

Då arbetena genomförs under grundvattennivån i berget behöver grundvatten ledas bort under 

byggtiden. En sänkt grundvattennivå i berget kan föranleda en sänkning av grundvattennivån i det 

undre magasinet, som består av jord, i området. Byggnader som har känslig grundläggning kan då 

komma att skadas. En möjlig åtgärd som kan komma att användas är infiltration, som innebär att 
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vatten tillsätts till det undre grundvattenmagasinet. Arbeten som medför bortledande av grundvatten 

utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. MB. För att få utföra vattenverksamhet krävs att 

verksamhetsutövaren ansöker om tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen.  

I samband med byggnationen behöver även länshållningsvatten bortledas. Utsläpp av 

länshållningsvatten utgör miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB. Wallenstam har för avsikt att 

inkludera utsläppet av länshållningsvatten i kommande tillståndsprövning. 

Med anledning av ovanstående avser Wallenstam ansöka om tillstånd för att bedriva följande 

verksamheter i samband med planerad byggnation vid Carlandersplatsen: 

• Grundvattenbortledning. 

• Eventuell infiltration av vatten.  

• Utsläpp av länshållningsvatten. 

Wallenstam har för avsikt att söka ett tidsbegränsat tillstånd då grundvattnet som leds bort under 

byggskedet bedöms leda till att känsliga byggnader i omgivningen kan skadas. När byggnationen är 

klar förutsätts att byggnationen utförts som en tät konstruktion för att minimera bortledningen av 

grundvattnet från berget. Skulle kommande utredningar visa att tät konstruktion inte kan utföras har 

Wallenstam för avsikt att söka permanent tillstånd för grundvattenbortledning. 

 Samrådsprocessen 

Enligt Miljöbalken ska den som avser att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig 

verksamhet inledningsvis samråda med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheterna och enskilda särskilt 

berörda. Samrådet ska i ett första skede (så kallat undersökningssamråd) syfta till att undersöka om 

de planerade verksamheterna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller ej och även 

beröra innehållet och utformningen i en kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

Om Länsstyrelsen därefter beslutar att en betydande miljöpåverkan kan antas, ska en specifik 

miljöbedömning med MKB göras och bifogas ansökan om tillstånd. Då ska även ett fördjupat så kallat 

avgränsningssamråd genomföras gällande MKB:ns innehåll och omfattning. Avgränsningssamrådet 

ska utöver med de ovan nämnda parterna även ske med de övriga statliga myndigheter, de 

kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda. 

Om Länsstyrelsen beslutar att de planerade åtgärderna inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan behövs inget avgränsningssamråd och någon specifik miljöbedömning behöver då inte 

heller göras. Istället görs då en så kallad liten MKB enligt 6 kap. 47 § MB, som beskriver de väsentliga 

miljöeffekter som kan uppkomma vid ett genomförande av de planerade åtgärderna. 

Inför de samråd som hålls ska den som avser att bedriva verksamheten lämna uppgifter (ett 

samrådsunderlag) om de planerade åtgärderna och deras förmodade miljöeffekter till 

samrådsparterna. Denna handling utgör ett samrådsunderlag för undersökningssamråd om de ovan 

nämnda verksamheterna. 

För översikt över samrådsprocessen, se Figur 6. 
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Figur 6. Samrådsprocess. Röd markering visar aktuellt skede. 

 Administrativa uppgifter 

Sökande: Wallenstam Fastigheter 108 AB 

Kontaktperson: Anna Landgren 

Berörda fastigheter: Göteborg Lorensberg 21:3 

Fastighetsägare: Göteborgs stad 

Prövningsmyndighet: Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 

 Rådighet 

För att få bedriva vattenverksamhet behöver Wallenstam ha rådighet över marken inom det område 

där verksamheten ska bedrivas. Aktuell fastighet Lorensberg 21:3 ägs i dagsläget av Göteborgs stad, 

vilket medför att fastighetsköp behöver genomföras innan tillståndsansökan ges in till mark- och 

miljödomstolen och innan verksamheten kan påbörjas.   
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 Planerad verksamhet 

Den planerade verksamheten kommer utföras genom bergschakt från dagens marknivå som är +44,5 

vid fastighetsgränsen ner till ca +20 där marknivån ligger vid Carlandersplatsen. Arbetsområdets 

lokalisering framgår av Figur 7. Schaktens bottenarea är cirka 2300 m2. 

Detaljerad tidplan för arbetena är ännu inte fastställd, men bullrande arbeten kommer pågå 

uppskattningsvis drygt ett halvår upp till ett år.  

 

Figur 7. Figur med redovisat arbetsområde. 

 Grundvattenbortledning 

Arbetena för grundläggning av planerade bostäder kräver bergschakt. Omfattning av bergschakt styrs 

av byggnadernas utformning samt att tillräckligt utrymme ska säkerställas för dränering längs med 

bergschaktet. Planering av bergschakt ska även utformas så att en god och säker arbetsmiljö 

säkerställs genom utformning av schaktens slänter och utrymme för tillgång till de arbetsmoment som 

krävs för byggnationen, t.ex. gjutning.  

För att minimera inflödet av grundvatten från omgivande berg till området kan injektering av 

bergmassan utföras före bergschakt. Injektering utförs med cementbaserat injekteringsmedel som 

trycks ut i bergmassan och därmed tätar sprickor i bergmassan vilket reducerar inflödet till schaktet.  

Bergschakt utförs generellt genom uttag av ”pallar”. Detta innebär att vertikala borrhål borras i rader. 

Borrhålen laddas och berget sprängs därefter ut. Genom anpassning av hålavstånd, håldjup och 

laddningsmängd optimeras berguttaget för att minimera omgivningspåverkan.   

Schaktarbetet kan föranleda ett visst inläckage av grundvatten från berget, vilket innebär att det 

föreligger behov av grundvattenbortledning. Schakten kommer bara ske i berg. Jordlagren som ligger 

väster om verksamhetsområdet kommer inte att påverkas. I och med att planerat schaktdjup ligger 

över grundvattennivån i de omgivande jordlagren kommer endast berggrundvatten att ledas bort 

tillsammans med nederbörd och processvatten (vatten som tillkommer under produktion t.ex spolning 

av borrhål). I och med att berget som lutar ner mot Carlandersplatsen sprängs bort kommer även 

ytavrinningen i området reduceras, vilket medför att grundvattenbildningen minskar då en del av 

nederbörden skulle bildat grundvatten. Både bortledningen av berggrundvatten och minskningen av 

grundvattenbildning kan påverka grundvattennivåerna i de angränsande jordlagren. 
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 Eventuell infiltration 

Skulle det observeras att nivån i det undre grundvattenmagasinet sjunker mer än vad som kan 

accepteras är en planerad åtgärd att infiltrera vatten ner i det undre magasinet för att bibehålla 

vattenbalansen. Möjliga områden för placering av infiltrationsbrunnar utreds i senare skede. 

 Länshållningsvatten 

Vid arbeten i schaktgropar behöver så kallat länshållningsvatten föras bort från arbetsplatsen. 

Länshållningsvattnet kan ha olika ursprung och vara både inläckande grundvatten och regnvatten. 

Länshållningsvatten är ofta förorenat och behöver eventuellt renas innan det släpps ut på VA-nätet.  
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 Förutsättningar och nuvarande förhållanden 

 Enskilda och allmänna intressen 

Allmänna intressen som kan påverkas av planerade verksamheter utgörs främst av natur- och 

kulturmiljö, som beskrivs i kapitel 3.6.  

Enskilda intressen utgörs främst av befintliga bostäder i verksamheternas närområde. En 

sakägarförteckning över de fastigheter som bedöms bli berörda av verksamheterna finns i Bilaga B. 

Sakägarförteckning.  

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det enskilda energibrunnar i närområdet, men de ligger utanför 

influensområdet för grundvattensänkning. De brunnar som är närmst ligger ca 230 meter från 

verksamhetsområdet. Alla brunnar är bergborrade och bedöms inte påverkas av verksamheten. En 

karta som visar närliggande brunnar finns i Bilaga C. Enskilda intressen - brunnar.  

Trafikverkets servicetunnel till Västlänken passerar under aktuell fastighet, se Figur 13.  

I berget vid verksamhetsområdet har Gryaab en servicetunnel till en av sina huvudtunnlar. 

 Fastighetsägare och nyttjanderättshavare 

Fastigheten Lorensberg 21:3 ägs i dagsläget av Göteborgs stad. Avtalsförhandlingar rörande köp av 

fastigheten pågår mellan sökanden och kommunen och att ett färdigt avtal kommer att finnas när 

ansökan ges in till mark- och miljödomstolen. 

Gryaab har servitut för att nå sin tunnel.  

 Planförhållanden 

Ansökan om planläggning för bostäder vid Carlandersplatsen inkom från fastighetskontoret 2008. 

Program för bebyggelse vid Renströmsparken och Carlandersplatsen godkändes av 

Byggnadsnämnden den 1 december 2009 och då gavs stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 

detaljplan. Detaljplanen Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Carlandersplatsen och 

Renströmsparken Etapp 1, inom stadsdelen Lorensberg, Johanneberg i Göteborg, som omfattar ett 

område från Carlandersplatsen och Eklandagatan över Humanisten i norr till området vid 

Renströmsparken och Näckrosdammen, vann laga kraft år 2016. Detaljplanens omfattning ses i Figur 

2. Nu aktuellt område är utpekat för bostäder. Gällande detaljplan medger därmed planerad 

bebyggelse. 

 Geologi 

Berggrunden i området består av gnejs, tydligt blottad, ställvis täckt av tunna organiska jordlager och 

växtlighet. Berggrunden har en tydlig bandning vilken är synlig som större nordsydliga ränder på 

blottad berghäll. 

Berget bedöms som mycket kompetent ur byggnadsteknisk synvinkel och vertikala bergschakt kan 

utföras utan någon risk för direkt intilliggande berggrundlagda fastigheters grundläggning. 

Verksamhetsområdet för byggverksamhet ligger huvudsakligen direkt på berg. 



       

 2020-04-08  |  13(35) 

Direkt intilliggande verksamhetsområdet ligger en dalsänka som utgörs av Carlandersplatsen. 

Jordarterna i området består av tre distinkta jordlager ovan berggrunden. Närmast bergytan återfinns 

morän till en mäktighet mellan ½ - 4 m. Ovan moränen återfinns i de topografiskt lägre liggande 

områdena lera med en mäktighet på 0 – 10 m. Ovan leran återfinns fyllnadsmaterial över delar av 

området med en mäktighet av 1 – 2 m. Det sistnämnda lagret utgör synlig markyta. 

 Hydrogeologi 

Begreppet hydrogeologi omfattar vattenrörelse i berggrund och i ovanliggande jordlager. Som ovan 

beskrivet så medför bergschaktarbetet att berggrundvatten bortleds. Bortledning av grundvatten i 

berggrunden påverkar inte grundläggningen av berggrundlagda byggnadsverk. Jordlager och 

grundvattenberoende byggnadsverk grundlagda på träpålar kan däremot påverkas. Jordlager, 

exklusive lera agerar som magasin för grundvatten, vilka beskrivs nedan. 

Det finns tre olika grundvattenmagasin i anslutning till verksamhetsområdet. Ett magasin finns i berget 

och då pratar man om berggrundvatten eller grundvatten i berg. Det finns två olika magasin i 

jordlagren som ligger öster om verksamhetsområdet. Ett undre grundvattenmagasin finns i 

friktionsjordlagret (moränen) mellan bergytan och leran och ett övre grundvattenmagasin finns i 

fyllnadsmaterialet ovan leran, se Figur 8. I en så kallad randzon, där fyllnadsmassorna eller naturlig 

friktionsjord ligger direkt på berg och där täckande lerlager saknas finns ett öppet 

grundvattenmagasin. I anslutning till randzonen kan en hydraulisk kontakt mellan de båda magasinen 

råda. Hydraulisk kontakt mellan övre och undre magasin kan också ha bildats i samband med 

schaktning, geoteknisk borrning eller pålning. 

 Övre grundvattenmagasin i jord 

I de ytliga fyllningslagren finns ett övre grundvattenmagasin. Eftersom fyllningsjorden är heterogen, 

varierar de övre magasinens utbredning, grundvattennivåer och vattenförande förmåga inom vida 

gränser. Generellt kan antas att de övre magasinen bildar lokala och hydrauliskt relativt isolerade 

magasin. Grundvattenströmningen i det övre magasinet antas följa topografin mot nordost. 

Det övre grundvattenmagasinet fylls på genom grundvattenbildning från nederbörd och från 

ytavrinning som kommer från omkringliggande bergmassor.  

Stora delar av området är asfalterade och hårdgjorda ytor vilket förhindrar nederbörd och ytavrinning 

från att bilda grundvatten i det övre magasinet. 

 Undre grundvattenmagasin i jord 

I de friktionsjordlagren som förekommer under leran i dalgången bildas ett undre grundvattenmagasin. 

Detta magasin har vanligtvis god hydraulisk kontakt med vattenförande ytberg. 

Rådande grundvattennivå i det undre magasinet visas i Figur 9. Den generella strömningsriktningen är 

mot nordost mot Korsvägen.  

Grundvattenbildningen till det undre magasinet sker genom sprickor i berget, där berggrundvatten 

tränger upp, och i randzonen längs lerlagrets kant där jordlagren möter det uppstickande bergpartiet.  

En av Västlänkens servicetunnlar kommer att anläggas norr och öster om verksamhetsområdet. Ett 

visst inläckage av grundvatten från det undre grundvattenmagasinet kommer ske till tunneln som 

kommer att anläggas i berg. 



       

 2020-04-08  |  14(35) 

 Grundvattenmagasin i berg 

I berget vid planerad verksamhet har två grundvattenrör installerats och mäts i regelbundet. Nivåerna 

för dessa två rör är redovisade i Figur 10, sidan 16. 

I berget vid verksamhetsområdet har Gryaab en servicetunnel till en av deras huvudtunnlar. Tunneln 

dränerar berget som leder till de stora grundvattennivåfluktuationer som man kan se i Figur 10. 

Nivåerna i berget svarar snabbt på nederbörd, samt sjunker under torra perioder med liten 

grundvattenbildning. 

I och med att grundvattennivåerna i berget periodvis är höga sker det ett flöde av grundvatten från det 

omkringliggande berget till det undre magasinet i dalgången. 

 

Figur 8. Konceptuell bild över grundvattensituationen.  
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Figur 9. Figur över geologin och grundvattennivåer i det undre magasinet.  
Baserat på jordartskartan från SGU. Röd färg markerar berg i dagen eller tunt jordtäcke på berg, gul färg avser att 
de ytliga jordlagren består av lera, orange färg avser att de ytliga jordlagren består av sand och blå färg avser att 
de ytliga jordlagren består av morän. 
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Figur 10. Grundvattennivåer för NC1 och NC2 enligt mätningar under 2019-2020. 

 Natur- och kulturmiljö, riksintressen och skyddade områden 

Aktuell fastighet utgörs idag av naturmark som är en del av ett större starkt kuperat naturområde. Ek 

dominerar men även andra lövträd förekommer såsom asp, al, bok, ask och björk.  

I samband med prövningen av gällande detaljplan genomfördes en natur- och landskapsanalys 

(Calluna, 2012), i vilken aktuell fastighet bedömdes ha högt naturvärde, se Figur 11. Inventeringen 

gjordes innan svensk standard för naturvärdesinventeringar infördes, varför klassningen inte följer den 

indelning som är gängse sedan 2014. 



       

 2020-04-08  |  17(35) 

 

 

Figur 11. Resultat av den naturvärdesinventering (Calluna 2012) som genomfördes 2012 i samband med 

planprocessen.  

De flesta naturvärden är knutna till grova och äldre träd samt till den mycket kuperade terrängen. 

Området är lämpligt som födosöksområde för mindre hackspett.  

Naturområdet omfattas inte av Natura 2000, naturreservat eller annat skyddsområde.  

Övre Johanneberg i fastighetens närområde utgör riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB, 

se Figur 12.  

 

 

Figur 12. Riksintresse för kulturmiljövård. Bild från Länsstyrelsens webgis.  

På fastigheten finns inga kända fornlämningar. Fastigheten omfattas inte av några riksintressen.  
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 Förväntade miljökonsekvenser  

 Grundvattenpåverkan 

I och med byggnationen av Västlänken och dess servicetunnel har Trafikverket inventerat 

byggnaderna i området kring Carlandersplatsen. Vilka av byggnaderna som har en grundläggning 

som är grundvattenberoende av det övre och undre magasinet i jord visas i Figur 13.  

Nybyggnationen vid Carlandersplatsen kommer ske genom bergschakt. Vid de djupa bergschakten 

under byggnation kommer en del av det berggrundvatten som flödar ut i det undre magasinet vid 

Carlandersplatsen dräneras och man sänker grundvattennivån i berget. I och med att man får ett 

avsänkt område inom och kring schakten minskas grundvattentrycket i berget, vilket resulterar i ett 

minskat flöde från berget till det undre grundvattenmagasinet, se Figur 14.. 

I och med att berget som lutar ner mot Carlandersplatsen sprängs bort kommer även ytavrinningen i 

området att reduceras där en viss del av nederbörden skulle ha bildat grundvatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Förväntad grundvattensänkning i det undre magasinet. Markerade fastigheter har grundvattenberoende 
grundläggning och kan teoretiskt påverkas av en grundvattensänkning i det övre eller under magasinet i jord. 
Övriga fastigheter påverkas ej vid en grundvattensänkning.   
Figuren är baserad på Lantmäteriets fastighetskarta. 
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Figur 14. Konceptuell bild över den hydrogeologiska situationen. Streckad linje visar ungefärligt läge för avsänkt 
grundvattennivå i berg.  

 Övre grundvattenmagasinet i jord 

Det övre magasinet består av fyllnadsmassor med en mäktighet på 1-2 meter. Det övre magasinet 

fylls på genom grundvattenbildning från nederbörd och på de platser där det finns en hydraulisk 

kontakt mellan det övre och det undre magasinet. Från berget sker det ingen eller mycket begränsad 

grundvattenströmning till det övre magasinet. Ytavrinningen som i dagsläget rinner längs berget och 

fyller på det övre magasinet med vatten kommer minska i och med att berget schaktas bort. 

Minskningen av ytavrinningen från berget bedöms dock vara marginell och påverkar inte nivåerna i det 

övre magasinet. 

 Undre grundvattenmagasinet i jord  

Det reducerade flödet av grundvatten från berget till det undre magasinet på grund av att 

grundvattentrycket minskar i berget bedöms leda till en viss sänkning av grundvattennivån i det undre 

magasinet.  

För att beräkna hur det undre magasinet påverkas när grundvattenflödet reduceras från berget till det 

undre magasinet och för att ta hänsyn till den komplexa förutsättningen med Västlänkens 

servicetunnel har en grundvattenmodell av typen MODFLOW upprättats över området. Resultatet av 

modellen visas i Figur 13. 

Vid byggnaderna som har en grundvattenberoende grundläggning bedöms grundvattennivån i undre 

magasinet sjunka med ca 10 centimeter. Detta är i relation till medelnivån för grundvattnet i det undre 

magasinet. Variationen inom området i det undre magasinet är ca +/- 1,0 m. För byggnationen av 

Västlänken har Trafikverket satt åtgärdsnivåer för de berörda fastigheterna. Resultatet från 

grundvattenmodellen visar på att de åtgärdsnivåerna kan nås vid byggnation av de nya bostadshusen 

vid Carlandersplatsen.  

Utifrån inventeringen gjord av Trafikverket visar mätningar av grundvattennivåerna i det undre 

magasinet att träpålarnas överkant i nuläget delvis ligger ovanför grundvattenytan. Det finns således 

små marginaler och varje avsänkning kan ge konsekvenser på grundläggningen med träpålar.  
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 Grundvattenmagasin i berg 

Den bergschakt som sker bedöms medföra en mindre lokal avsänkning i berget inom ett område 

bestående av skog och växtlighet som inte är grundvattenberoende. 

 Buller 

 Stomljud 

Borrning i berg kan orsaka stomljud i närliggande fastigheter. För att utreda påverkan till omgivningen 

har det gjorts stomljudsberäkningar. Beräkningsresultatet redovisas i Figur 15. I ett senare skede ska 

det utföras mer detaljerade beräkningar som exempelvis beaktar fastigheternas grundläggning och att 

arbetet kan utföras på olika platser inom arbetsområdet. Det innebär att ljudnivåer som redovisas i 

Figur 15 motsvarar ett värsta fall.  

 

Figur 15. Beräknade stomljudsnivåer från bergborrning.  

Det saknas särskilda riktvärden från stomljud. Beräkningsresultatet kan jämföras med riktvärden 

inomhus i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15, se 4.2.2 Luftburet 

buller. I bostäder dagtid är riktvärdet 45 dBA ekvivalent ljudnivå. I undervisningslokaler är 

motsvarande riktvärde 40 dBA. 
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 Luftburet buller 

Under byggtiden kommer det att utföras arbetsmoment som ger upphov till buller exempelvis 

avbaning, rengöring av bergsyta, borrning och transporter.  

Riktvärden för buller utomhus och inomhus från byggarbetsplats anges i Naturvårdsverkets allmänna 

råd, NFS 2004:15, ett utdrag redovisas i Tabell 1.  Under dagtid är riktvärdet för bostäder 60 dBA 

utomhus och 45 dBA inomhus. För undervisningslokaler är motsvarade riktvärden 70 dBA utomhus 

och 40 dBA inomhus.   

Tabell 1. Riktvärden för buller från byggarbetsplats.  

 

Bullerberäkningar har gjorts för de bullrigaste arbetsmomenten, se Figur 16, Figur 17 och Figur 18. 

Beräkningsresultatet visar att riktvärden riskerar att kunna överskridas vid de närmaste fastigheterna 

både utomhus och inomhus. I beräkningarna har antagits att arbetet utförts på hela arbetsområdet, 

vilket motsvarar ett värsta fall som dock kan komma att ske under en begränsad tidperiod. I ett senare 

skede kommer det att göras mer detaljerade bullerberäkningar då det kommer att beaktas att arbeten 

utförs på olika platser inom arbetsområdet.   
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Figur 16. Bullerkarta för avbaning, visar ljudnivån utomhus.   

 

Figur 17. Bullerkarta för rengöring av berg, visar ljudnivån utomhus. Rengöring av berg är det arbetsmoment som 

beräknats ge högst ljudnivåer.    
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Figur 18. Bullerkarta för borrning, visar ljudnivån utomhus.   

 Ljudnivå inomhus från luft- och stomburet buller 

Några fastigheter som ligger närmast arbetsområdet påverkas av både luft- och stomburet buller. Det 

är dock endast borrningsarbeten som ger upphov till stomljud. 

Det är det sammanvägda värdet som bör jämföras med riktvärdet. Wallenstam har för avsikt att 

fortsätta att utreda bullerbegränsade åtgärder, arbetsmetoder och byggnadernas ljudisolering. 

 Vibrationer 

Sprängning och andra markarbeten kan ge upphov till vibrationer som kan skada byggnader, 

anläggningar och installationer.  

En riskanalys avseende vibrationsalstrande markarbeten har tagits fram i enlighet med Svensk 

Standard SS 460 48 66 och SS 02 52 11. En inventering av vilka byggnader som kan beröras av 

vibrationer har genomförts. För berörda byggnader har riktvärden tagits fram som anger tillåtna värden 

för markvibrationer som inte får överskridas under arbetena.  

Inför att arbetena påbörjas kommer en besiktning av berörda byggnader genomföras, så att deras 

status är dokumenterad innan vibrerande arbeten påbörjas. Under arbetena kommer 

vibrationsmätningar genomföras på lämpliga platser med hänsyn till rådande grundförhållanden och 

typ av vibrationsalstrande verksamhet. Efter avslutade arbeten sker en ny besiktning av berörda 

byggnader. 
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 Länshållningsvatten 

Vid arbeten i schaktgropar behöver så kallat länshållningsvatten föras bort från arbetsplatsen. 

Länshållningsvattnet kan ha olika ursprung och vara både inläckande grundvatten, regnvatten, 

ytvatten och processvatten. Länshållningsvatten är ofta förorenat och behöver renas innan det släpps 

ut till VA-nätet.  

Prover av länshållningsvattnet kommer tas regelbundet för att säkerställa att föroreningshalterna inte 

är för höga och vid behov kommer vattnet renas enligt Gryaabs riktlinjer innan det släpps till det 

kommunala VA-nätet.   

 Utsläpp till luft 

Under produktionstiden kan spridning av damm ge upphov till omgivningsstörningar. Det är därför 

viktigt att arbetena bedrivs på sådant sätt att dammspridning minimeras. De arbetsmoment som kan 

ge upphov till damning är främst bergborrning samt transporter och lastning av schaktmassor. 

Borriggar kommer vara utrustade med effektiv dammavskiljare och vid behov bevattnas schaktmassor 

för att minska dammspridning. Krossat berg som blir en restprodukt vid bergborrning, så kallat 

borrkax, samlas upp med hjälp av en centraldammsugare.  

Utsläpp till luft sker även i form av avgaser från dieseldrivna arbetsmaskiner, vilket medför lokala 

luftföroreningar.  

Efter varje sprängning kan eventuellt en lukt av spränggaser kännas av kortvarigt och upplevas som 

störande.  

 Natur- och kulturmiljö 

De konsekvenser som orsakas av exploateringen av området såsom avverkning av träd har tidigare 

hanterats i detaljplanprocessen och beskrivs inte här. Detta samrådsunderlag beskriver de 

konsekvenser som uppstår till följd av vattenverksamheten, dess följdverksamheter samt den 

miljöfarliga verksamheten.  

Den påverkan som verksamheterna kan ge upphov till är relaterad till grundvattensänkning, utsläpp av 

länshållningsvatten och övriga störningar under byggskedet från följdverksamheter som buller, 

transporter, masshantering och damning.   

Aktuellt naturområde väster om verksamheterna är ej grundvattenberoende och naturvärden kommer 

inte att påverkas vid en eventuell grundvattensänkning i berget. Buller, transporter, masshantering och 

damning kan medföra övergående störningar för växt- och djurlivet.  

Verksamheterna förväntas inte medföra några konsekvenser för kulturmiljön.  

 Särskilt berörda fastigheter 

I detta avsnitt görs en sammanställning med översiktlig redovisning av informationen i kapitel 4 
Förväntade miljökonsekvenser. I Figur 19 ses en översiktskarta över berörda fastigheter och i  
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Tabell 2 redovisas vilken eventuell miljöpåverkan fastigheten är utsatt för.  

   

Figur 19. Översiktskarta över berörda fastigheter. Blått motsvarar eventuell grundvattensänkning, rosa eventuell 
bullerstörning (luftburet buller, stomljud eller vibrationer) och grönt avser både eventuell grundvattensänkning och 
bullerstörning. Figuren är baserad på Lantmäteriets fastighetskarta.  

 

 

N 

21:1 
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Tabell 2. Berörda fastigheter och eventuell påverkan.  

Fastighet Grundvatten Luftburet buller Stomljud Vibrationer 

Johanneberg 14:1 X    

Johanneberg 14:2 X    

Johanneberg 14:3 X    

Johanneberg 14:4 X    

Johanneberg 14:5 X    

Johanneberg 14:16 X    

Johanneberg 14:17 X    

Johanneberg 14:18 X    

Johanneberg 14:19 X    

Johanneberg 14:20 X    

Johanneberg 14:21 X    

Johanneberg 14:22 X    

Johanneberg 14:25 X    

Johanneberg 14:27  X   

Johanneberg 14:36    X 

Johanneberg 14:37    X 

Johanneberg 15:18  X X X 

Johanneberg 15:25  X X  

Johanneberg 15:31  X X X 

Johanneberg 15:32  X X X 

Lorensberg 21:1 
Humanisten 

 X X X 

Lorensberg 33:6 X    

Lorensberg 33:7 X   X 

Lorensberg 33:11   X X 

Lorensberg 33:12   X X 

Lorensberg 33:13    X 

Lorensberg 33:14    X 

Lorensberg 33:18 X  X X 

Lorensberg 33:22  X X X 

Lorensberg 33:27 X X X X 
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 Åtgärder 

 Åtgärder med avseende på grundvattensänkning  

Inom identifierat påverkansområde är det viktigt att kontrollera grundvattennivåerna i det undre 

magasinet innan och under byggskede samt en viss tid efter byggskedet. För detta krävs ett antal väl 

placerade observationspunkter för grundvatten. Skulle det observeras att nivån i det undre magasinet 

sjunker är en planerad åtgärd att infiltrera vatten ner i det undre magasinet för att bibehålla 

vattenbalansen. Möjliga områden för placering av infiltrationsbrunnar utreds i senare skede. I och med 

att Wallenstams fastighet ligger på berget går det inte att nå det undre magasinet med en 

infiltrationsbrunn från den fastigheten utan infiltrationen måste ske från annan plats, förslagsvis 

området strax öster om verksamhetsområdet mellan berget och fastigheten Lorensberg 33:27. 

För att följa upp grundvattennivåerna i det undre magasinet kommer ett kontrollprogram tas fram i ett 

senare skede. Kontrollprogrammet kommer omfatta de grundvattenrör som redan är installerade av 

Wallenstam samt nya rör som kommer installeras. De nya grundvattenrören kommer installeras i det 

undre magasinet kopplat till de hus som har en grundvattenberoende grundläggning. 

Kontrollprogrammet kommer innefatta månadsvisa mätningar av grundvattennivåerna innan 

byggskedet. Under byggskedet kommer grundvattennivåerna att mätas med en tätare frekvens. 

 Bullerskyddsåtgärder  

Wallenstam har för avsikt att genomföra arbeten med ljuddämpad borrvagn. Utöver detta kommer 

ytterligare alternativ för bullerdämpande åtgärder utredas närmare.  
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 Bedömning avseende betydande 

miljöpåverkan 

Enligt 10 § i miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska, vid undersökning eller beslut om huruvida 

en verksamhet eller en åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, hänsyn tas till 

   1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper, 

   2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och 

   3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. 

I det aktuella fallet bedöms att vattenverksamheten och den miljöfarliga verksamheten inte är av 

sådan karaktär, har sådan lokalisering eller leder till sådana möjliga miljöeffekter att den bör anses 

kunna medföra en betydande miljöpåverkan. Effekterna är lokala och avgränsade och bedöms kunna 

hanteras med kontrollprogram och infiltrationsåtgärder vid behov.  

Mot bakgrund av ovanstående anser sökanden att de ansökta åtgärderna inte anses innebära en 

betydande miljöpåverkan. 
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 Fortsatt arbete 

När samrådstiden är slut kommer inkomna synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse. 

Samrådsredogörelsen skickas till Länsstyrelsen för bedömning av om verksamheterna kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Därefter kommer Wallenstam att upprätta MKB och 

teknisk beskrivning samt övriga ansökanshandlingar och lämna in tillståndsansökan i sin helhet till 

mark- och miljödomstolen. 
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Bilaga A. Förslag på innehåll i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning 

Preliminär innehållsförteckning för kommande MKB: 

Inledning 

Tillståndspliktig verksamhet och följdverksamheter 

Tider och skeden 

Beskrivning av området 

Recipienter för bortledning av länshållningsvatten 

Motstående intressen och skyddsobjekt 

Påverkansområde 

Byggnadstekniska förutsättningar 

Alternativredovisning 

Miljöaspekter 

Grundvatten 

 Ytvatten 

 Buller  

 Transporter och masshantering 

 Naturmiljö 

 Kulturmiljö 

 Riksintressen 

 Klimatpåverkan 

Uppfyllnad av miljömål 

Uppfyllnad av allmänna hänsynsregler 

Samlad bedömning 

Kontroll av verksamheten 

Referenser 

Bilagor 

 Geotekniskt PM sättningar 

 Buller från byggarbeten 

 Buller från byggarbeten stomljud 

 Samrådsredogörelse 

 Beslut om betydande miljöpåverkan 

De ansökta åtgärdernas effekter och konsekvenser kommer att beskrivas och jämföras med motsvarande 

konsekvenser vid ett nollalternativ, som innebär att de ansökta åtgärderna inte genomförs. 
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Bilaga B. Sakägarförteckning 

Sakägare är Trafikverket och Gryyab, samt fastighetsägarna i Tabell 4.  

 

Tabell 3. Sakägare Trafikverket och Gryaab.  

Fastighets- 
förteckning 

 
 

Tomträtts- 
innehavare 

Möjliga miljökonsekvenser 

Grund-
vatten 

Luftburet 
buller 

Stomljud Vibrationer 

Johanneberg 
21:3 
 

Trafikverket 
Kruthusgatan 17 
411 04 Göteborg 
 

Västlänken 
tunneln 

   X 

Johanneberg 
21:3 

Gryaab AB 
Norra Fågelrovägen 3 
 418 34 Göteborg 

Gryabtunneln    X 

 

Tabell 4. Sakägarförteckning.  

Fastighets- 
förteckning 

Fastighetsägare Tomträtts- 
innehavare 

Möjliga miljökonsekvenser 

Grund-
vatten 

Luftburet 
buller 

Stomljud Vibrationer 

Johanneberg 
14:1 
 

Bostadsrättsföreningen 
Mosaiken 2:63 
C/O Bredablick Förvaltning 
AB 
Ebbe Lieberathsgatan 18 C 
412 65 Göteborg 

 X    

Johanneberg 
14:2 
 

Fastighets AB Johanneberg 
14:2 
Linnégatan 34 A 
413 04 Göteborg 

 X    

Johanneberg 
14:3 
 

Elsa Josefina Bergqvists 
Dödsbo 
C/O Kjellberg & Möller AB 
Viktor Rydbergsgatan 30 
412 57 Göteborg 

 X    

Johanneberg 
14:4 
 

Bostadsrättsföreningen 
Cederborgen 
C/O Bredablick Förvaltning 
Ebbe Lieberathsgatan 18 C 
412 65 Göteborg 

 X    

Johanneberg 
14:5 
 

Ann Elisabeth Rolfsdotter 
Kronander 
Övre Fjällstigen 3 
433 76 Jonsered 
 
Ingela Margareta Rolfsdotter 
Klackvägen 26 Lgh 1101 
126 39 Hägersten 
 
Maria Kristina Hultstein 
Pärt-Antons Gata 134 
426 79 Västra Frölunda 

 X    

Johanneberg 
14:16 
 

Bostadsrättsföreningen 
Eklandagatan 14 
C/O Nordic Life Förvaltning 
AB 
Box 9001 
400 91 Göteborg 

 X    

Johanneberg 
14:17 
 

HSB Bostadsrättsförening 
Stenskvättan I Göteborg 
C/O Bo Jönson 
Eklandagatan 12 
412 55 Göteborg 

 X    
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Johanneberg 
14:18 
 

Hermanö Fastighets AB 
C/O Nordiclife Förvaltning 
AB 
Box 9001 
400 91 Göteborg 

 X    

Johanneberg 
14:19 
 

Sälta Bostad Johanneberg 
14:19 AB 
Fortgatan 11 
426 76 Västra Frölunda 

 X    

Johanneberg 
14:20 
 

Henry Myrgren 
Billdals Häggväg 13 
427 39 Billdal 
 
Annica Myrgren 
Billdals Häggväg 13 
427 39 Billdal 

 X    

Johanneberg 
14:21 
 

Kommanditbolaget 
Världskulturen 
Box 2517 
403 17 Göteborg 

 X    

Johanneberg 
14:22 
 

B.r.a. Bostäder i Göteborg 
AB 
Böstigen 6 
412 74 Göteborg 

 X    

Johanneberg 
14:25 
 

Brf Carlandersplatsen 6 
Carlanderpl 6 
412 55 Göteborg 

 X    

Johanneberg 
14:27 
 

Bostadsrättsföreningen 
Stenskvättan 
C/O Fastighetspartner i 
Göteborg AB 
Vasaplatsen 1 
411 26 Göteborg 

  X   

Johanneberg 
14:36 
 

Göteborgs Kommun 
Box 2258 
403 14 Göteborg 
 

Stift 
Carlanderska 
Sjukhuset 
Carlanderska 
405 45 
Göteborg 

   X 

Johanneberg 
14:37 
 

Göteborgs Kommun 
Box 2258 
403 14 Göteborg 

    X 

Johanneberg 
15:18 
 

Brf Eklandagatan 23–25 
C/O Wennermark 
Lantbruksgatan 8 
431 47 Göteborg 

  X X X 

Johanneberg 
15:25 
 

BRF Carlanderska Parken 
C/O Husjuristerna 
Banehagsliden 2 
414 51 Göteborg 

  X X  

Johanneberg 
15:31 
 

Wallenstam Fastigheter 161 
B 
C/O Wallenstam AB 
401 84 Göteborg 

  X X X 

Johanneberg 
15:32 

Kommanditbolaget Grandab 
Hus 3 
C/O Grandab Management 
AB 
Volrat Thamsgatan 4 
412 60 Göteborg 

  X X X 

Lorensberg 21:1 
 

Akademiska Hus Aktiebolag 
Box 483 
401 27 Göteborg 

  X X X 

Lorensberg 33:6 
 

Carl Folke Tobisson 
Golfbanevägen 5 
436 50 Hovås 

 X    

Lorensberg 33:7 
 

Jordfast AB 
Torps Egendom, Pl 1068 
441 93 Alingsås 

 X   X 

Lorensberg 
33:11 
 

Lars A Lewerth 
Drakenbergsgatan 6 
412 69 Göteborg 
 

   X X 
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Ingeborg och Hans Colbergs 
Samt Helen Marciapiedis 
Stift 
C/O Adv Lars A Lewerth 
Sten Sturegatan 8 
411 39 Göteborg 

Lorensberg 
33:12 
 

Bostadsrättsföreningen 
Lorensberg 33:12 
Lundgrensgatan 12 
412 56 Göteborg 

   X X 

Lorensberg 
33:13 
 

Anders Gunnar Dyhre 
Fjordvägen 16 
436 50 Hovås 
 
Anna Dyhre Kalinowska 
Jungfrugatan 45 Lgh 1302 
114 44 Stockholm 

    X 

Lorensberg 
33:14 
 

Brf Lundgrensgatans Vänner 
C/O Christer Björnberg 
Lundgrensg 8 
412 56 Göteborg 

    X 

Lorensberg 
33:18 
 

Catharina Dahl Palmér 
Eklandagatan 15 Lgh 1501 
412 55 Göteborg 
 
Carolina Dahl 
Eklandagatan 15 Lgh 1402 
412 55 Göteborg 
 
Jonathan Dahl 
Eklandagatan 15 Lgh 1202 
412 55 Göteborg 

 X  X X 

Lorensberg 
33:22 
 

Jordfast AB 
Torps Egendom, Pl 1068 
441 93 Alingsås 

  X X X 

Lorensberg 
33:27 
 

Brf Carlandersplatsen 123 
Carlandersplatsen 2 
412 55 Göteborg 

 X X X X 
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Bilaga C. Enskilda intressen - brunnar  

 

Figur 20. Energibrunnar i verksamhetens närområde.  
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Bilaga D. Grundvattenberoende riskobjekt  

Fastighet Grundläggningsuppgift Grundvattenberoende 
Johanneberg 14:1 Grundlagd på plintar till fast botten  

Grundlagd på träpålar 
Övre och undre  
grundvattenmagasin 

Johanneberg 14:2 Grundlagd på plintar till fast botten  
Grundlagd på träpålar 

Övre och undre  
grundvattenmagasin 

Johanneberg 14:3 Grundlagd på träpålar Övre och undre  
grundvattenmagasin 

Johanneberg 14:4 Grundlagd på träpålar Övre och undre  
grundvattenmagasin 

Johanneberg 14:5 Grundlagd på murar och/eller plintar på berg  
Grundlagd på träpålar 

Övre och undre  
grundvattenmagasin 

Johanneberg 14:16 Grundlagd på plintar på berg  
Grundlagd på träpålar 

Övre och undre  
grundvattenmagasin 

Johanneberg 14:17 Grundlagd på träpålar Övre och undre  
grundvattenmagasin 

Johanneberg 14:18 Grundlagd på träpålar Övre och undre  
grundvattenmagasin 

Johanneberg 14:19 Grundlagd på träpålar Övre och undre  
grundvattenmagasin 

Johanneberg 14:20 Grundlagd på träpålar Övre och undre  
grundvattenmagasin 

Johanneberg 14:21 Grundlagd på träpålar  
Grundlagd på murar och/eller plintar på lera 

Övre och undre  
grundvattenmagasin 

Johanneberg 14:25 Grundläggningsuppgift saknas Övre och undre  
grundvattenmagasin 

Johanneberg 14:36 Grundläggningsuppgift saknas  
Troligen grundlagd på murar och/eller plintar  
till fast botten 

Övre och undre  
grundvattenmagasin 

Lorensberg 33:6 Grundlagd på träpålar  
Grundlagd på murar och/eller plintar på lera 

Övre och undre  
grundvattenmagasin 

Lorensberg 33:7 Grundlagd på träpålar Övre och undre  
grundvattenmagasin 

Lorensberg 33:18 Grundlagd på träpålar  
Grundlagd på murar och/eller plintar på lera 

Övre och undre  
grundvattenmagasin 

Lorensberg 33:27 Grundlagd på träpålar samt grundförstärkt med 
stålpålar i byggnadens östra del. 

Övre och undre  
grundvattenmagasin 

 


