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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Fastighets AB Viskaholm planerar för exploatering vid Sven Eriksonsgatan i Borås. Inom fastigheten 

Viskaholm 2 och en del av fastigheten Innerstaden 1:1 planeras nybyggnation av bostäder. Inom vissa 

delar planeras halvkällarplan vilket kräver schakt under grundvattenytan. Hela området ingår i ett 

pågående detaljplaneärende inom Borås Stad. 

Föreliggande utredning avser att utreda om exploateringen med planerad schakt riskerar att påverka 

yt- och grundvatten inom planområdets närområde.  

Syftet med utredningen är att beskriva de geologiska och hydrogeologiska förhållandena vid och 

omkring planområdet, bedöma om och hur rådande hydrologi och hydrogeologi förändras samt 

prognos av omgivningspåverkan till följd av eventuell grundvattenbortledning. Detta kan därefter 

ligga till grund för bedömning om huruvida allmänna eller enskilda intressen riskerar att skadas av 

verksamheten. 

2 VATTENVERKSAMHET 

Grundvattenbortledning är enligt 11 kapitlet i miljöbalken en tillståndspliktig verksamhet. Om det 

dock går att påvisa att inga enskilda och/eller allmänna intressen riskerar att skadas som följd av den 

planerade verksamheten kan undantagsregeln åberopas enligt miljöbalken 11 kap 12§. 

Undantagsregeln innebär att om verksamhetsutövaren (byggherren) kan påvisa att det är uppenbart 

att varken allmänna eller enskilda intressen inte riskerar att skadas som följd av planerad 

vattenverksamhet (grundvattenbortledning), krävs inget tillstånd. Bedömning av vilken inverkan som 

uppenbart inte skadar allmänna eller enskilda intressen görs av verksamhetsutövaren. Det är 

verksamhetsutövaren som har skyldighet att visa att undantagsmöjligheten kan tillämpas. Det finns 

därmed risker förknippade med att inte söka tillstånd. 
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3 METOD 

En grundvattenmodell har upprättats i syfte att beräkna och visualisera påverkan på 

grundvattennivåer till följd av den planerade brytningen. Modellen är platsspecifik vilket innebär att 

hänsyn har tagits till områdets rådande topografi, hydrologi, geologi samt planerad verksamhet. 

Modellen har byggts upp i programmet SEEP/W från Geostudio collection.  

Erhållna beräkningsresultat har använts för att avgränsa ett påverkansområde för grundvatten, dvs 

det område inom vilken en grundvattentrycksänkning kommer att inträffa. Påverkansområdets 

storlek styrs av ett flertal olika faktorer, bland annat nybildning av grundvatten, förekommande jord- 

och berglager och dess mäktighet, sammansättning och täthet, topografi, jorddjup samt storleken av 

grundvattentrycksänkning. Information om områdets rådande förutsättningar har erhållits genom att 

studera SGU:s geologiska och hydrogeologiska kartor. 

En vattenbalans har satts upp i syfte att beräkna det inkommande och utgående vattnet i området. 

Volymen inläckande grundvatten har till följd av föreliggande detaljplan beräknats och summerats i 

syfte att redovisa den planerade verksamhetens behov av vattenhantering kopplat till 

grundvatteninläckage. 

4 PLAN OCH HÖJDSYSTEM 

Koordinatsystem SWEREF99 13 30 samt höjdsystem RH2000 har använts. Höjder betecknas som 

plushöjder enligt +0,00. 
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5 PLATSBESKRIVNING 

 VERKSAMHET 

Undersökningsområdet är centralt beläget i Borås mellan järnvägsstationen och stadskärnans västra 

del, i anslutning till Viskan, se Figur 1. Planområdet omfattar fastighet Viskaholm 2 samt en mindre 

del av Innerstaden 1:1. Området avgränsas i väster av Sven Eriksonsgatan, i norr och öster av Viskan 

och i söder av parkeringsplatser.  

Verksamheter har bedrivits i området sedan ca år 1860 och bestod då framförallt av textilindustri. 

Byggnadsbeståndet byggdes ut successivt i samband med att verksamheten utökades. År 1959 revs 

den gamla industrin och en ny byggnad uppfördes 1960, som idag kännetecknas som 

huvudbyggnaden på fastigheten. Huvudbyggnaden är källarlös med 1–3 plan ovan mark. 

Grundläggning har för denna skett till fast bottenlager med betongpålar. Byggnaden används idag 

som padelhall, gym och för återförsäljning av konstgräs. 

I östra delen av fastigheten finns en rundad byggnad som idag används för kontorsverksamhet. 

Byggnaden som följer Viskans gräns är uppförd år 1913 i tre plan ovan mark och är grundlagd på 

träpålar till fast bottenlager. Övre delen av träpålarna är ingjutna i betongmur. En utbyggnad åt 

nordost gjordes år 1935.  

I samband med planerad exploatering kommer huvudbyggnaden att rivas och byggnaden som är 

grundlagd på träpålar att kvarstå på fastigheten. 

Aktuellt planområdet omfattar nya bostadshus med verksamheter och kontor i bottenplan. Under en 

del av bostadshusen kommer parkeringsgarage placeras i halvkällarplan där schakt under 

grundvattennivå behöver utföras. Antaget område för schakt under grundvattenytan visas i Figur 1. 

Enligt planritningarna kommer inga nya byggnader placeras direkt mot Viskan. 

 

Figur 1. Planområdesgräns, befintlig kontorsbyggnad som kommer kvarstå samt antaget område för schakt under grundvattennivå. 
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6 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Flertalet tidigare markundersökningar har utförts inom planområdet med avseende på miljö- och 

geoteknik. Det har även utförts en ytvattenutredning för Viskan samt en sprickbildningsutredning för 

befintlig kontorsbyggnad på träpålar. Resultat visar på markföroreningar i flertalet områden och på 

flertalet jorddjup på fastigheten och åtgärder i form av miljökontroller och sanering har utförts i 

omgångar. Miljö- och geotekniskt underlag har tagits hänsyn till i bedömningen av föreliggande 

utredning. 

Följande rapporter avseende förorenad mark och geoteknik har upprättats för fastigheten Viskaholm 

2: 

• WSP, 2008, Borås kommun Viskaholm 2, Ny galleria, Geoteknisk undersökning 

• WSP, 2011, rev 2013, Borås kommun, Geoteknisk undersökning  

• Rolf Jonsson CPM, 2010, Rapport från utredningsarbete avseende sprickbildning i fastighet Viskaholm 2, Borås. 

• WSP, 2015, Miljö Due Diligence, Viskaholm 2, Borås Sverige Fas 1-Rapport Mark och Byggnader 

• WSP 2015, Miljö Due Diligence Viskaholm 2, Borås Sverige Fas 2-Rapport Mark Miljöteknisk Markundersökning 

• WSP, 2017, Fasadombyggnad Viskaholm – Markteknisk Undersökningsrapport (MUR GEO) 

• WSP, 2018, Fasadombyggnad Viskaholm – PM Projekteringsunderlag Geoteknik  

• WSP, 2018, Slutrapport utförda saneringsåtgärder i mark Viskaholm 2, Borås 

• WSP, 2019, Miljöteknisk markundersökning, Västerbro, Borås, del av Sven Eriksonsgatan, Innerstaden 1:1 och 

Viskaholm 2.  

• WSP, 2019, – Markteknisk Undersökningsrapport (MUR GEO), Västerbro, Borås, del av Sven Eriksonsgatan, 

Innerstaden 1:1 och Viskaholm 2. 

• WSP 2019, PM geoteknik, Västerbro, Borås, del av Sven Eriksonsgatan, Innerstaden 1:1 och Viskaholm 2. 
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7 FÖRUTSÄTTNINGAR 

 TOPOGRAFI 

Planområdet är beläget i en större sänka som sträcker sig i nordväst-sydostlig riktning. Inom 

planområdet är marknivån ca +133,0 med mindre lokala variationer, se Figur 2. En lokal bergshöjdpå 

en maxnivå av ca +155,0 är belägen strax västerut. Viskan strömmar längs sänkan och genom 

planområdet och utgör lägstanivån i topografin med en bottennivå av ån på ca +126,5. 

 

Figur 2. Topografisk karta över och omkring planområdet.   
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 GEOLOGI 

Planområdet är enligt SGU beläget i ett regionalt stråk av isälvssediment, omgivet av morän och 

höjdryggar med berg i dagen i väster och öster, se figur 3. Berg i dagen förekommer även inom 

stråket med isälvssediment, berget går i dagen strax väster om planområdet. Lokala områden med 

svämsediment och fyllning har inventerats längre ifrån planområdet. 

Enligt geotekniska markundersökningar (sonderingar) utförda av WSP består planområdet ställvis av 

1–2 m fyllnadsmaterial ovanpå grusig eller siltig sand som underlagras av friktionsjord på berg. 

Jorddjupet är enligt utförda sonderingar som störst i öster och tunnas ut västerut mot den lokala 

bergsryggen. Jorddjup till berg uppmättes i östra delen av planområdet till ca 20 m, se Figur 4. 

Jordartsdjup enligt SGU visas i Figur 5 och är som mäktigast söder om planområdet i isälvssedimentet 

på ett djup av mer än 50 m. Inom planområdet är jordartsdjupet till största delen 20–30 m med ett 

djupare stråk i mitten av området på 30–50 m. 

 
Figur 3. Jordarter inom och i angränsning till planområde enligt SGU.  
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Figur 4. Utförda sonderingar ner till bergöveryta, samtliga med 1–2 m fyllnadsmaterial under markytan. 

 
Figur 5. Uppskattat jorddjup till berg enligt SGU. 
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 HYDROLOGI OCH HYDROGEOLOGI 

Planområdet är till beläget inom SMHI:s delavrinningsområde Ovan Lillån (640430–132918). 

Delavrinningsområdet ingår i SMHI:s huvudavrinningsområde Viskan. Avrinningsområdena samt 

tolkade strömningsriktningar kring planområdet illustreras i figur 6. 

Enligt SGU och vattenmyndigheterna är en grundvattenförekomst belägen i isälvsmaterialet som 

sträcker sig i nordostlig-sydvästlig riktning och omfattar stora delar av aktuellt delavrinningsområde, 

se Figur 6. Grundvattenförekomsten har mycket goda eller utmärkta uttagsmöjligheter i 

storleksordningen 5–25 l/s. 

Genom planområdet rinner ån Viskan som har en strömningsriktning åt söder. Viskan är lågpunkten i 

området och både yt- och grundvatten har sin tillrinning till ån. Strax uppströms Borås centrum är 

Viskan reglerad vid Ålgårdens regleringsdamm. I en ytvattenutredning av WSP utförd år 2008 har 

vattenståndet för Viskan tagits fram som redovisar högsta-, medel- och lägstanivå, se Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Högsta, medel och lägsta vattenstånd för Viskan i Borås enligt utredning av WSP (2008).  

Vattenstånd Nivå 

Högvattenföring (MHQ), årligen återkommande +132,00 

Medelvattenföring (MQ), årsvis +131,60 

Lågvattenföring (MLQ), årligen återkommande +130,40 

 

Inom planområdet finns fem grundvattenrör, varav ett inte längre finns kvar men som tidigare 

använts för grundvattennivåmätning. Enligt utförda mätningar i området ligger grundvattennivån 

mellan 0,82 och 1,76 m under markytan. Grundvattennivån är enligt mätningar som ytligast i östra 

delen av planområdet och som djupast i norr. Generellt finns en lutning av marken mot Viskan som 

orsakar en grundvattengradient med grundvattenflöden från omgivande områden och ner till ån. 

Grundvattennivåvariationerna i planområdet bedöms samverka med Viskans nivåer. I östra delen vid 

grundvattenrör 21W10 motsvarar uppmätta grundvattennivåerna samma nivåer som Viskan. 

Grundvattnet i planområdet bedöms därför ha en hydrogeologisk kontakt med Viskan och buffras av 

Viskans reglerade vattenstånd. Utförda mätningar visas i Tabell 2 nedan. Grundvattennivåer för 

15W02 och 21W10 har beräknats utifrån framtagen höjdmodell, då inmätning av dessa 

grundvattenrör inte kunnat göras på grund av bristande mottagning mellan de två befintliga 

byggnaderna. För placering av grundvattenrören, se Figur 7. 

Tabell 2. Utförda grundvattennivåmätningar inom planområdet. 

Datum 15W02    

(finns ej kvar) 

15W05 15W11 21W09B 21W10 

2015-05-04 +131,15 +131,12 +131,03   

2021-05-18  +131,28 +131,16   

2021-05-19    +131,44 +131,62 

2021-05-25  +131,23 +131,14 +131,44 +131,54 
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Figur 6. SMHI:s huvud- och delavrinningsområden samt tolkade strömningsriktningar av grundvattnet kring planområdet. 

 

Figur 7. Grundvattenrör inom planområdet. 
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8 UTFÖRANDE GRUNDVATTENMODELLERING 

För framtagande av påverkansområde och beräkningar av grundvattenbortledning har 

grundvattenmodellering utförts i två steg, framtagande av konceptuell modell samt numerisk modell. 

Nedan presenteras en kort sammanfattning av modellens upplägg. För en mer detaljerad beskrivning 

hänvisas till Bilaga 1. Modellbeskrivning.  

 SAMMANFATTNING GRUNDVATTENMODELLERING 

En konceptuell modell har upprättats inom ett hydrauliskt avgränsat område (modellerat 

avrinningsområde), se Figur 8. Denna användes som grund i uppbyggnaden av den numeriska 

modellen. Eftersom jordlagren under ytvattnet är fullt vattenmättade, antogs grundvattennivån 

samvariera med ytvattennivån i området. Därför användas i huvudsak ytvattendelare som 

randvillkor. 

Det avgränsade området urban miljö med ytvattenrecipient bestående av Viskan samt Ramnasjön i 

väster. Ytvattenrecipienterna är belägna i lokala topografiska sänkor. Här förutsätts att vattennivån 

är relativt stabilt under ett hydrologiskt år. Nederbörd som avrinner från omkringliggande 

höjdområden avrinner till dessa ytvattenrecipienter. 

Planområdet är beläget inom en regional sänka som sträcker sig i nordväst-sydostlig riktning, med 

Viskan som rinner i en sänka i öster inom planområdet. Den regionala sänkan är relativt flack men 

minskar successivt i nivå mot sydost, och därmed även den hydrauliska gradienten. 

Det antas att ingen aktiv länshållning eller dränering av grundvattnet sker i planområdet dagsläget, 

då bottenkonstruktioner på befintliga byggnader har sina bottenkonstruktioner ovan 

grundvattenytan. 

Grundvattenmodellering har utförts genom att beräkna grundvattenflöde i två dimensioner där två i 

princip vinkelräta sektioner har inkluderats för att bedöma grundvattentrycknivån i två horisontella 

riktningar, se Figur 8. Modellering har utförts med ett så kallas ”transient state” där modellen 

beräknar en successiv utveckling av avsänkning av grundvattentrycknivån med tiden. Modeller 

omfattar 24 tidssteg inom ca 1,5 år efter att fullständig schakt är utförd. 

Eftersom den hydrauliska konduktiviteten (genomsläppligheten i jordlagren) inte är uppmätt på plats 

har dessa tagits från litteraturen. I modelleringen har därför två olika scenarier använts, som 

motsvarar ett sannolikt scenario och ett värsta scenario. Det värsta scenariot har modellerats med 

hänsyn till högre hydraulisk konduktivitet. 
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Figur 8. Modellerat avrinningsområde samt utvalda sektioner för 2D-modellering. 
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9 RESULTAT 

 PÅVERKANSOMRÅDE FÖR GRUNDVATTEN 

Resultat för sannolikt scenario presenteras i kartor och grafer nedan, medan värsta scenariot 

kommenteras i text i förhållande till det sannolika scenariot. 

Genom grundvattenmodellering enligt Bilaga 1. Modellbeskrivning har ett påverkansområde för 

grundvatten tagits fram. Termen påverkansområde definierar det område där påverkan i form av 

trycknivåsänkning av grundvattnet kan förväntas uppkomma till följd av en viss vattenverksamhet.  

I föreliggande utredning syftar påverkansområdet på förändring av grundvattnets trycknivå i jord och 

berg till följd av grundvattenbortledning i planområdet. Påverkansområdet definierar här det 

området där en sänkning av trycknivån för grundvattnet i jord och berg av 0,3 m eller mer bedöms 

inträffa. Områdesgränsen representerar en trycknivåsänkning på 0,3 m, då en avsänkning av 

trycknivån på mindre än 0,3 m inte bedöms medföra någon risk för skada. Resultatet av 

beräkningarna visar på den trycknivåsänkning som uppnåtts vid fullständig schakt av antaget område 

ner till maximalt schaktdjup. Maximalt schaktdjup antas motsvara 0,3 m under bottennivå för 

konstruktion (+130,0).  

Resultatet av grundvattenmodelleringen redovisar på en variation i avsänkning av 

grundvattentrycknivån med tiden för det sannolika samt värsta scenariot. Närmare detaljer för 

beräknad grundvattentrycksänkning redovisas i Tabell 3 nedan. 

Modellering för sektion A-A (öst-västlig riktning) visas i Figur 9. För det sannolika scenariot visar 

modelleringen på en trycknivåsänkning av grundvattnet av största magnitud på ca 1,7 m vid västra 

sidan av antaget schaktområde. I väster visar resultaten på att det ytliga berget agerar som en barriär 

som hindrar trycknivåsänkningen att nå längre västerut. Östra sidan om antagen schakt visar på en 

avsänkning av mindre omfattning än i väster med anledning av Viskans konstanta vattennivå. 

Utvecklingen av trycknivåsänkning minskar med tiden, och grundvattentrycknivån stabiliseras enligt 

modelleringen 56 dagar efter fullständig schakt är utförd. 

För värsta scenariot där hydrauliska konduktiviteten och därmed genomsläppligheten i jordlagren 

väntas vara större, visar resultaten på en lägre maximal trycknivåsänkning av grundvattnet utanför 

schakt (1,4 m) samt en snabbare stabilisering av grundvattentrycknivå (35 dagar efter fullständigt 

utförd schakt). Avsänkningen är mindre eftersom med de högre värden på hydraulisk konduktivitet 

blir grundvattennivån lägre i modellen. Detta överensstämmer sämre med uppmätta värden men kan 

användas för att visa känsligheten i modellen av förändrande värden på hydraulisk konduktivitet. 

Resultatet för beräknad grundvattentrycksänkning för värsta scenariot blir mindre i förhållande till 

sannolikt scenario, eftersom grundvattentrycknivån som modelleringen utgått ifrån är lägre. 

Skillnaden mellan grundvattnets trycknivå före och efter planerad schakt blir därmed mindre än för 

sannolikt scenario. 
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Figur 9. Modellerad avsänkning av grundvattenenerginivån för sektion A-A fram till ca 1,5 år efter utförande av schakt, sannolikt scenario. 

Sektion B-B är begränsad av Viskan både i norr och söder. Därmed är grundvattenflödet 

huvudsakligen kontrollerade av vattennivån i ån. Vidare finns inga större variationer i topografin i 

denna sektion och det finns en mindre variation av marknivån i sektionen. Grundvattentrycknivån 

innan utförd schakt varierar med topografin med ett grundvattenflöde från norr till söder. Resultat 

för sannolikt scenario visar på en maximal trycknivåsänkning på ca 1,2 m som beräknas utvecklas på 

norra sidan om antaget schaktområde, se Figur 10. Det beräknas ta ca 28 dagar för 

grundvattentrycknivån att stabiliseras efter utförd schakt.  

Redovisade resultat för grundvattensänkning är i Figur 9 och Figur 10 beräknade utifrån 

grundvattnets trycknivå. Därav är grundvattennivån i vissa område högre än dräneringsnivå i schakt.  

Vad gäller värsta scenario beräknas trycknivån för grundvattnet sjunka maximalt 1,18 meter och 

stabilisering ske efter ca 13 dagar. 
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Figur 10. Modellerad avsänkning av grundvattenenerginivån för sektion B-B fram till 28 dagar efter utförande av schakt, sannolikt scenario. 

Tabell 3. Detaljer för beräknad avsänkning av grundvattentrycknivån längs sektion A-A och B-B. 
 

Sektion Scenario 
Grundvattentrycknivå-

sänkning (m) 

Avstånd (y-axel i figur 9 

och 10) för maximal 

grundvattentrycksänkning 

Tid för stabilisering av 

grundvattentrycknivå 

(dagar) 

Sektion A-A 

Sannolikt 

scenario 1,70 avstånd: 157 m 56 

Värsta 

scenario 1,40 avstånd: 157 m 35 

Sektion B-B 

Sannolikt 

scenario 1,20 avstånd: 251 m 28 

Värsta 

scenario 1,18 avstånd: 251 m 13 

 

Beräknat påverkansområde redovisas i Figur 11, sannolikt scenario. Störst avsänkning beräknas 

inträffa närmast området för schakt vilket är att vänta då det är inom detta område schakt kommer 

att ske på djupet. Avsänkningens utbredning varierar i liten omfattning mellan sannolikt scenario och 

värsta scenario. Påverkansområdet har en större utbredning i öst-västlig riktning. 

Det beräknade påverkansområdet omfattar befintlig byggnad på östra sidan av planområdet som är 

grundlagd på träpålar. Vid maximal schakt inom antaget område beräknas den träpålade byggnaden 

enligt sannolikt scenario påverkas av en trycknivåsänkning mellan 0,3 m och 1 m. För värsta scenario 

beräknas avsänkningen bli aningen mindre då en mindre area av beräknad grundvattentrycksänkning 

på 0,5–1 m omfattas av byggnaden.  
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Figur 11. Påverkansområde för grundvattnets trycknivå i jord och berg beräknat utifrån fullt genomförd schakt. 

Eftersom resultatet representerar trycknivåsänkning för fullständig utförd schakt utan 

tätningsåtgärder såsom spontning, skulle tätningsåtgärder inför schaktarbetet innebära ett mindre 

påverkansområde och således en mindre utbredd trycknivåsänkning. 

Påverkansområdets utbredning medför inte per automatik att samtliga intressen belägna inom detta 

område bedöms riskera att skadas som följd av planerad täktverksamhet. Bedömning om 

verksamhetens eventuella påverkan på samtliga intressen redovisas i avsnitt 10. 
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 GRUNDVATTENBORTLEDNING 

I samband med schakt i jord under grundvattennivå förväntas inläckage av grundvatten således 

förekomma i schaktområdet. Mängden inläckande grundvatten till schakt styrs främst av 

dräneringsnivå vid planerad lägsta schaktnivå, vattenförande egenskaper i omgivande geologiskt 

material samt omfattning av grundvattenbildning inom tillrinningsområde för anläggningar som kan 

komma att sänka grundvattentrycknivån. För att bedöma mängden inläckage till planområdet har 

grundvattenmodellen som upprättats enligt Bilaga 1. Modellbeskrivning använts Förutsättningar och 

resultat för beräkningar av grundvatteninläckage beskrivs nedan. 

Eftersom grundvattenmodelleringen utfördes tvådimensionellt för två sektioner, redovisas resultat 

för beräknat inläckage av grundvatten för sannolikt samt värsta scenario för respektive sektion. 

Vidare har ett medelvärde på inläckage beräknats för respektive scenario. 

Sannolikt scenario visar på ett beräknat medelinläckage på ca 58 l/min, medan värsta scenario har ett 

betydligt högre beräknat medelinläckage på ca 116 l/min. Samtliga beräkningsresultat visas i Tabell 4 

nedan.  

Tabell 4. Beräkningar av inläckage till schakt. 
Scenario Beskrivning (Liter/min) /m Schaktbredd (m) Liter/min 

Sannolikt 
scenario 

Beräknat inläckage sektion B-B 0,680 144 98 

Beräknat inläckage sektion A-A 0,213 82 17 

Beräknat medelinläckage     58 

Värsta scenario 

Beräknat inläckage sektion B-B 1,368 144 197 

Beräknat inläckage sektion A-A 0,422 82 35 

Beräknat medelinläckage     116 

 

Schaktbottennivån kan betraktas som konstant för respektive skede, tillika de vattenförande 

egenskaperna för omgivande jord och berg. Grundvattenbildningen varierar däremot beroende på 

nederbörd och temperatur. Under perioder med stor grundvattenbildning (stora mängder 

nettonederbörd) kommer då inläckaget att vara som störst. Omgivningspåverkan vid en sådan 

situation är något mindre än vid normalfallet på grund av mättade grundvattensystem. Det ska även 

noteras att Viskans kontakt med grundvattnet i området och tillika reglerade vattennivå bedöms vara 

en betydande orsak till ett högt inläckage. 
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10 BEDÖMNING – MOTSTÅENDE INTRESSEN 

 POTENTIELLA MOTSTÅENDE INTRESSEN 

Inom påverkansområdet har motstående intressen kopplat till grundvatten inventerats. Potentiellt 

motstående intressen har identifierats utifrån SGU:s brunnsarkiv, vattenmyndigheternas 

visningstjänster, underlag från beställaren samt övriga öppna lokala data. Insamlat underlag har 

studerats och jämförts med framtaget påverkansområde i syfte att bedöma huruvida allmänna eller 

enskilda intressen riskerar att skadas av verksamheten. Samtliga närliggande identifierade allmänna 

och enskilda intressen redovisas i Figur 12. 

 

Figur 12. Närliggande identifierade allmänna och enskilda intressen vilka bedöms kunna utgöras som motstående intressen till följd av 
verksamhetens grundvattenbortledning. 
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Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det två borrade brunnar på ett avstånd på 85 respektive 150 m om 

planområdet. Övriga brunnar är belägna >400 m från planområdet. Då fastigheter och brunnar är 

belägna utanför påverkansområdet bedöms dessa således inte kunna påverkas negativt. Om det 

antas att samtliga bostadsbyggnader innehar brunnar bedöms endast brunnar på aktuell fastighet för 

exploatering eventuellt påverkas negativt.  

Närmast identifierade byggnad är kontorsbyggnaden grundlagd på träpålar där merparten av 

byggnaden omfattas av påverkansområdet. Byggnaden är belägen inom fastighet Viskaholm 2 och 

ägs av verksamhetsutövaren (byggherren) för planerad exploatering. Därmed klassas byggnaden i 

detta fall inte som ett motstående intresse. Oberoende av detta finns det likväl en risk för negativ 

påverkan på byggnaden. Detta diskuteras vidare i avsnitt 10.2. 

En grundvattenförekomst med speciellt goda förutsättningar för grundvattenutvinning omfattas av 

påverkansområdet och täcker stora områden av Borås åt norr och söder. Grundvattenförekomsten är 

stor i förhållande till schakt- och påverkansområde (ca 8 km2) och används inte för dricksvatten då 

den inte uppfyller kraven med avseende på vattenkvalitet. Eftersom schaktning under 

grundvattennivå för exploateringen kommer vara kortvarig, samt att påverkansområdet omfattar ett 

mindre område av grundvattenförekomsten, bedöms inte exploateringen kunna orsaka en negativ 

påverkan.  

Ån Viskan är kanaliserad i passagen genom planområdet och är klassad som ytvattenförekomst. 

Viskans nivåer regleras av en anlagd damm i norra Borås, och vattennivåerna bedöms inte påverkas 

av planerad exploatering. Läckaget till schakten är helt försumbart i jämförelse med Viskans flöde, 

även vid lågföring. Enligt SMHI ligger medelgrundvattenföringen för Viskan strax söder om 

planområdet på ca 7700 l/s och lågvattenföringen på ca 1000 l/s. Medelinläckaget till schakt är enligt 

sannolikt scenario beräknat till ca 1 l/s. 

Inget utnämnt vattenskyddsområde ligger inom eller i nära angränsning till påverkansområdet. 

Det finns inga kända vattenkällor inom påverkansområdet. 

Det finns inga identifierade markavvattningsföretag i området omkring eller nedströms planområdet 

inom samma delavrinningsområde. 

Det finns ingen formellt skyddad natur såsom naturreservat, Natura 2000-område eller 

biotopskyddsområde inom påverkansområdet. 

Markföroreningar har identifierats inom planområdet på flertalet ställen och sanering har utförts i 

omgångar. En kompletterande miljöteknisk markundersökning (WSP, 2021) samt en utredning av 

miljökvalitetsnormer för grundvatten (Sweco, 2021) har utförts i området. Vid utförande av schakt i 

området skapas en strömningsriktning till schakten. Eftersom detta område ligger intill Viskan och 

grundvattenströmningen sker till Viskan, förväntas ingen ytterligare spridning av föroreningar i 

grundvattnet förekomma.  

Hantering av länsvatten vid schaktning med avseende på identifierade föroreningar behöver utredas 

i senare skede. Resultaten av kompletterande miljöteknisk markundersökning och utredning av 

miljökvalitetsnormer för grundvatten behöver då tas i beaktning tillsammans med föreliggande 

rapport för bedömning av risker för påverkan på grund av länshållning för planerad exploatering. 
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 BEDÖMDA EFFEKTER TILL FÖLJD AV GRUNDVATTENSÄNKNING 

10.2.1 Befintlig kontorsbyggnad på träpålar 

Den befintliga kontorsbyggnaden är som tidigare nämnt grundlagd på träpålar och ägs av samma 

fastighetsägare varvid byggnaden inte utgör ett motstående intresse. Dock beskrivs nedan risken för 

en skada och vad som kan göras för att undvika detta.  

 Enligt erhållna ritningar är byggnaden grundlagd på träpålar med betongmur, det vill säga att toppen 

av träpålarna är ingjutna i betong, se illustration i sektionsritning för byggnaden i Figur 13.  

Träpålarna återfinns längs med samtliga ytterväggar samt i pålgrupper innanför dessa. De träpålar 

som är anlagda i linjen mot Viskan till ligger djupare än träpålarna lokaliserade närmare 

schaktområdet. I originalritningar återfinns höjder för utförd trägrundläggning. Höjdsystemet antas i 

här representera ett gammalt lokalt höjdsystem kallat Borås Def. Enligt dessa uppgifter ligger 

överkanten på de högst belägna träpålarna efter konvertering från Borås Def till RH2000 på ca 

+130,1. Byggnaden kan dock ha satt sig sedan den anlades år 1913 och träpålarna kan därmed ligga 

på en lägre nivå i dagsläget.  

Det är oklart om den nyare byggnadsdelen är grundlagd på träpålar och vilken nivå de i så fall ligger 

på.  

 

Figur 13. Utdrag från originalritning av befintlig kontorsbyggnad grundlagd på träpålar, framtagna år 1913.  

För att en trägrundläggning ska hållas intakt krävs att den ska ha en konstant vattentäckning då det 

skyddar mot syresättning av materialet. Ifall träkonstruktionen exponeras för syre sätts kemiska 

processer igång omgående i och med att förutsättningar skapas för mikroorganismer och svampar att 

angripa konstruktionen. Detta kan i sin tur leda till förruttnelse och nedbrytning av träpålarna med 

efterföljande sättningar och skador på byggnaden.  

Det ska även noteras att det finns risk för skada utifrån ett geotekniskt perspektiv, där en avsänkning 

minskar vattnets lyftkraft av byggnaden och byggnaden kan på så sätt överbelastas och 

sättningsskador utvecklas med tiden. 
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Under 1980-talet anlades en kaj på östra sidan om Viskan nära den träpålade byggnaden. I samband 

med byggnationen sänktes nivån i Viskan. Det är oklart hur stor avsänkningen var, men enligt 

fotografier bedöms nivåsänkningen ha varit 1–2 meter, vilket bedöms kan ha orsakat skada på 

trägrundläggningen. 

År 2010 utfördes en sprickbildningsutredning för byggnaden (Rolf Jonsson CPM, 2010). I samband 

med detta utfördes även avvägning av golv och på dubbar som monterades i 

byggnadskonstruktionen. I utredningen observerades sprickor i fasaden, skada på bjälklaget och 

sprickbildning mellan bjälklag och vägg, framförallt i området på gränsen mellan den äldre och nyare 

delen av byggnaden. Orsaken bedöms i utredningen vara till följd av sättningar på grund av att Viskan 

varit helt avsänkt under sommaren 2010. Byggnaden bedöms då ha överbelastats på grund av att 

vattnets lyftkraft minskat under tiden för avsänkning.  

10.2.2 Rekommendationer träpålad byggnad 

• Avsänkning rekommenderas till en minimumnivå strax ovan träpålarnas överkant på +130,2 

för att minska risken för skada. Rekommendationen gäller både för byggskede och driftskede 

då byggnaden är uppförd. 

• Om det ska utredas ifall träpålarna ligger på en lägre nivå än vid tiden för anläggning av 

byggnaden, rekommenderas en undersökning där borrning genom betongmuren utförs. 

• Uppföljande mätningar kan tidigare ha utförts av Rolf Jonsson CPM, dessa historiska 

mätningar är värdefulla att jämföra med förnyade mätningar. 

• Planerad bottenkonstruktion för nya exploateringen bedöms behöva vara tät både i 

byggskede och på sikt. Om en dränerande nivå anläggs under grundvattennivå finns risk för 

dränering nedanför träpålarnas överkant. 

• Grundläggningstypen för den nyare delen av byggnaden är okänd och det rekommenderas 

att anta att även denna är grundlagd på träpålar. Viktigt att inventera efter ritningar för 

denna byggnad för att identifiera lägstanivåer för träpålar och därmed minimera risken för 

skada.  

• Ta reda på inom vilka gränser vattenståndet för Viskan får variera enligt gällande vattendom.  
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10.2.3 Spontning, schakt och grundvatteninläckage  

Enligt beräkningar bedöms grundvatteninläckage uppgå till ett medelinläckage på ca 58 l/min 

(sannolikt scenario) och 116 l/min (värsta scenario). Följaktligen kommer vatten behöva pumpas bort 

från schakt för att kunna grundlägga i torrhet. Här behöver vidare utredning avgöra vart och hur 

inläckande grundvatten kan bortledas. Grundvattenmodelleringen har dock inte inkluderat spontning 

och eventuella tätningsåtgärder för spontkonstruktion då dessa bitar ännu inte är klarlagda. 

Mängden grundvatteninläckage och beräknat påverkansområde bedöms minska om spont slås ner 

till bergöverytan och erforderlig tätning utförs. I vilken omfattning påverkan kan väntas minska beror 

på typ av spont och tätningsåtgärder.  

Föroreningar har uppdagats inom planområdet och det finns risk för spridning av dessa i samband 

med länshållning i området. För bedömning av risker kopplade till detta rekommenderas vidare 

utredning hur länshållningen ska hanteras. Rapporter för ytvattenutredning, miljökvalitetsnormer för 

grundvatten samt kompletterande miljötekniska undersökningar är nyligen framtagna och en samlad 

bedömning behöver göras med hänsyn till dessa.  
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11 SLUTSATSER 

• Grundvattenbortledningen från planerad verksamheten har, vid fullt utförd schakt, beräknats 

till ca 58 l/min i medeltal. 

• En befintlig byggnad i planområdet är grundlagd på träpålar och kommer kvarstå på 

fastigheten. Denna ägs dock av verksamhetsutövaren och utgör därmed inte ett motstående 

intresse för planerad exploatering. Det bedöms dock finnas risk för skada på byggnaden om 

avsänkning av grundvattentrycknivån förekommer under eller i exakt nivå med träpålarnas 

överkant. Grundvattentrycknivån bedöms därför inte få underskrida +130,2 vid byggnaden. 

• Uppföljning av grundvattenmätningar intill den träpålade byggnaden samt avvägningar på 

mätpunkter på byggnaden bedöms vara kritiska för uppföljning av risk för skada. 

• En tät bottenkonstruktion rekommenderas för planerad nybyggnation på nivå under 

grundvattenytan. 

• Övriga identifierade allmänna och enskilda intressen i föreliggande rapport bedöms inte 

påverkas negativt av planerad schakt under grundvattennivå. 

Prognosticerad grundvattenpåverkan till följd av exploateringen bedöms sammanfattningsvis 

innebära en risk för skada på den träpålade byggnaden som tillhör verksamhetsutövaren om 

grundvattentrycknivån sänks nedanför +130,2 vid byggnaden.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

För detaljerad beskrivning av den planerade vattenverksamheten hänvisas till huvudrapporten 

”Hydrogeologisk utredning” (WSP, 2021). 

Syftet med här redovisad grundvattenmodell har varit att studera storlek på den 

grundvattenbortledning som förutses bli en konsekvens av planerad exploatering. Därmed att 

utvärdera påverkansområde för grundvattensänkning som uppstår vid denna grundvattenbortledning. 

1.2 PLAN- OCH HÖJDSYSTEM 

Rikets koordinatsystem SWEREF 99 13 30 har använts i plan samt höjdsystem RH2000.  

Höjder betecknas som plushöjder enligt +0,0 m. 

2 KONCEPTUELL MODELL 

En konceptuell modell har upprättats inom ett hydrauliskt avgränsat område. Denna användes som 

grund i uppbyggnaden av den numeriska modellen. I huvudsak användes ytvattendelare som 

randvillkor. Randvillkor har valts på sådant avstånd från modellens fokusområde, att förändring av 

grundvattenförhållanden centralt i modellen inte ska kunna påverka trycknivåer vid ränderna. 

Som underlag till modelluppbyggnaden har SGU1:s jordartskarta, berggrundskarta, jorddjupskarta, 

brunnsarkiv, tillsammans med höjddata från Lantmäteriet nyttjats. För hydrologiska data har SMHI2:s 

offentliga mätdata samt modellerade data (S-HYPE) använts. 

Den topografiska höjdmodellen (DEM, digital elevation model) har använts för att modellera 

avrinningsområden som omfattar planområdet och kringliggande områden som potentiellt kan 

påverkas av schakt under rådande grundvattennivå. Det modellerade avrinningsområdet består av två 

delavrinningsområden och utlopp, öster och väster, se Figur 1. Antaget område för schakt tangerar 

gränsen av det östra delavrinningsområdet där flödesriktningen för grundvattnet bedöms gå från norr 

till söder. Grundvattnet i västra delavrinningsområdet bedöms dock flöda från sydväst mot nordost, 

vidare till utloppet i Viskan och vidare söderut in i östra delavrinningsområdet. Därav har ytan för både 

östra och västra området använts som grund i vidare numerisk modellering. 

Modellerat avrinningsområdet inkluderar ån Viskan som är kanaliserad i sin passage genom Borås. 

Här antas att vattennivån i regel är stabil under ett hydrogeologiskt år. I väster finns en lokal höjdrygg 

där berget går i dagen. Övriga delar av avrinningsområdet kännetecknas av isälvssediment, i detta 

område bestående av en grusig, men mestadels siltig, sand.  

 

1 Sveriges geologiska undersökning 
2 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
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Figur 1. Modellavgränsning tillsammans med tolkade strömningsriktningar.  
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2.1 GRUNDVATTENBILDNING 

Den övergripande vattenbalansen för aktuellt område kan tecknas Pk-ET=Pn, där Pk är korrigerad 

nederbörd, ET är evapotranspiration (total avdunstning) och Pn är nettonederbörd, vilken bildar 

avrinning. Syftet med vattenbalansen är att beräkna grundvattenbildningen i området. 

Jordarterna i området, såsom isälvssediment och morän, har en infiltrationskapacitet som tillåter all 

nederbörd att infiltrera, d.v.s. direkt ytavrinning kan anses vara försumbar. Således kan nästintill hela 

den totala avrinningen från området antas vara grundvatten under perioden innan den når 

ytvattendrag. Baserat på ovan resonemang antas därmed nybildningen av grundvatten vara i princip 

densamma som nettonederbörden över området. 

Enligt SMHI är antaget område för schakt beläget inom ett och samma delavrinningsområde, Ovan 

Lillån (AROID: 640430-132918). Områdets nettonederbörd har uppskattats från modellerade data från 

S-HYPE (SMHI, 2021) för aktuellt delavrinningsområde till ca 730 mm/år (tabell 1).  

Tabell 1. Vattenbalans över aktuellt område enligt modelldata från S-HYPE (1981–2010). 

Vattenbalans [mm/år] 1981–2010 

Delavrinningsområde Ovan 
Lillån 

Pk: 1200 

ET: 470 

Pn: 730 

2.2 ANTAGNA SCENARIER  

Utförda geotekniska undersökningar har använts som underlag för att definiera jordlagerföljd och -

mäktighet för modellen. Den hydrauliska konduktiviteten för jordarterna är tagen från litteraturen, där 

konduktivitetsvärden har valts ut för två olika scenarier som representerar ett sannolikt samt ett värsta 

scenario. Det sannolika scenariot representerar en kalibrerad hydraulisk konduktivitet för 

grundvattennivån i dagsläget innan utförande av schakt, medan värsta scenario motsvarar den högsta 

potentiella hydrauliska konduktiviteten av aktuella jordarter med maximalt inläckage till schakt. För det 

sannolika scenariot antas ett tunt lager av fyllning ovanpå isälvsmaterial bestående av en siltig sand 

med djupt underliggande sandig morän på berg. Vidare har jordlager för värsta scenariot antagits vara 

fyllning på siltig sandig morän på berg. Antagna hydrauliska konduktiviteter redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Antagna värden för hydraulisk konduktivitet för respektive jordlager och 

scenario (Freeze & Cherry, 1979; Rodhe, 2006). 

Jordlagerföljd Hydraulisk konduktivitet (m/s) 

Sannolikt scenario Värsta scenario 

Fyllning 1e-05 1e-04 

Siltig sand (finkornigt 

isälvsmaterial) 
8e-06 1e-05 

Siltig sandig morän 5e-06 1e-05 

Berg 1e-08 1e-07 
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3 NUMERISK MODELL 

3.1 MJUKVARA 

Grundvattenmodellen har byggts upp i programmet SEEP/W från Geostudio collection. SEEP/W är en 

pre- och postprocessor för den finita elementskoden solution, vilken beräknar grundvattenflöde i två 

dimensioner. Koden är en av den mest spridda och allmänt accepterade koderna för numerisk 

modellering av grundvattenflöden. 

3.2 MODELLUPPBYGGNAD 

 Randvillkor 

Grundvattenmodelleringen utfördes för två sektioner som placerats i en nästintill vinkelrät linje för att 

bedöma påverkan på grundvattentrycknivån i två horisontella riktningar, se Figur 2. 

Avgränsning av modellens randvillkor gjordes enligt det avgränsade hydrauliska systemet. I huvudsak 

användes ytvattendelare och vattendrag som gräns för modelldomänen. För de laterala sidorna av 

modellen har ”No flow boundaries” använts, över vilka inget vatten kan strömma. Dessa är belägna 

långt ifrån antaget område för schakt och har en försumbar påverkan på grundvattentrycknivån. Där 

större vattendrag och vattenytor förekommer ansattes ”Constant-Head Boundary” (CHB) som 

randvillkor, vilket innebär att en konstant specificerad trycknivå hålls. I djupare beräkningslager gäller 

här ”No Flow Boundary”. Mätningar av vattennivån för Viskan har tagits från 19 punkter längs kanalen 

i närheten av antaget schaktområde. 
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Figur 2. Modellerat avrinningsområde samt utvalda sektioner för 2D-modellering. 

Sammanfattningsvis, det övre randvillkoret för modellen motsvarar grundvattenbildningen från 

nettonederbörd samt den konstanta vattennivån för Viskan. Botten och sidor av modellen antas att ha 

en så kallad No-Flow Boundary där inget vatten flödar över. 

 Grundvattenmodellering: Övergående tillstånd 

Grundvattenmodellering har utförts med ett så kallat ”transient state” där modellen beräknar 

avsänkning av grundvattentrycknivån med tiden, med en icke enhetlig cellstolek (0,1 m upplösning för 

övre jordlager och nära randvillkor, medan 2 m upplösning användes för övriga delar av domänen). 

Flödet under markytan i mättade porösa medium härleds genom potentiell energigradient som kan 

utvärderas genom Darcys lag: 

𝑞 =  [𝑈, 𝑉] = −𝐾∇𝐻          (1) 

där q (m/s) är Darcy’s hastighetsvektor, och U (m/s), V (m/s) är Darcy’s hastigheter i x- respektive y-

led. Eftersom modellering är utförd i 2D med tvärsektioner; x och y representerar horisontella 

respektive vertikala riktningar. Dessutom representerar K (m/s) den hydrauliska konduktiviteten, ∇ är 

”the nabla operator”, och H (m) är trycknivån.  

Den transienta grundvattenmodellen omfattar 24 tidssteg som omfattar ca 1,5 år efter att fullständig 

schakt är utförd. Tidsintervaller är satta för att öka exponentiellt; 0, 12 timmar, 1 dag, 2 dagar, 3 dagar, 

4 dagar, 6 dagar, 8 dagar, 10 dagar, 13 dagar, 17 dagar, 22 dagar, 28 dagar, 35 dagar, 44 dagar, 56 

dagar, 71 dagar, 89 dagar, 112 dagar, 141 dagar, 177 dagar, 222 dagar, 279 dagar, 350 dagar, 1,2 år, 

1,51 år. Första steget (tid = 0) står för grundvattenförhållandena i dagsläget innan schakt påbörjats. 
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3.3 OSÄKERHETER 

 Randvillkor 

Ansatt avrinning (grundvattenbildning) bedöms ha liten osäkerhet. Beräknade grundvattentrycknivåer i 

den numeriska modellen jämfördes med uppmätta grundvattennivåer i området för kalibrering av 

modellen. Därav togs ingen hänsyn till temporära variationer av grundvattentrycknivåer i 

kalibreringsprocessen. De generella grundvattenströmningsmönstrena bedöms vara rimliga samt 

grundvattenytans placering motsvarar väl den uppmätta grundvattennivån i observationsbrunnar. 

 Hydrauliska parametrar 

Den antagna hydrauliska konduktiviteten för jordarterna spelade en stor roll för resultaten av beräknat 

grundvatteninläckage och grundvattentrycksänkning i schaktområdet, framförallt nära ytterkanterna av 

schakten. För att redovisa effekten av den hydrauliska konduktiviteten, gjordes en känslighetsanalys 

för påverkan på hydrauliska konduktiviteten av jord och berg genom att tillämpa två scenarier: 

sannolikt scenario samt värsta scenario. 

Grundvattenströmningen i området styrs generellt av topografin. Modellresultatet för nuvarande 

situation bedöms vara rimligt med avseende på grundvattenströmningen, både i de permeabla 

jordlagren och i berggrunden. Grundvattenytan är belägen på ett rimligt djup samt grundvattnets 

hydrauliska gradient bedöms vara trolig. 
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