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Det krävs tillstånd enligt miljöbalken för att få leda bort grundvatten i Sverige. Rätts-
kraften i lagstiftningen har bland annat visat sig i Hallandsås, där inläckaget av 
grundvatten till tågtunnlarna översteg domstolens uppsatta gränsvärden. Resulta-
tet från det projektet blev att tunnelbygget stoppades och ansvariga på Banverket 
blev fällda för miljöbrott. Den massiva massmediala uppmärksamheten från Hal-
landsås gör att de flesta inom bergbyggnadsbranschen idag inser vikten av både 
att det sätts relevanta inläckagevillkor för tunnlar och att inläckaget följs upp under 
byggtiden.

Miljöprövningen
Miljöprövningen måste påbörjas i ett tidigt skede i stora infrastrukturprojekt efter-
som den är så tidskrävande. Det finns då en begränsad kunskap om vilka grund-
vattenproblem som kan uppkomma under bygget. För att identifiera områden som 
kan vara svåra att täta och områden som är känsliga för grundvattenpåverkan be-
höver fältundersökningar utföras. Detta är idag en stor brist inom branschen, då för 
mycket jobb görs inne på kontoret istället för ute i fält. 

Ett av syftena med prövningen är att påverkan på miljön ska bli så liten som möj-
ligt. Detta gör att konsulter och projektledning verkar för att tunnlar ska bli så täta att 
grundvattenpåverkan i stort sett blir försumbar. Det vore bra om verkligheten sett ut 
så, men i själva verket sätts då villkor i miljöprövningen som inte kan uppfyllas med 
dagens byggteknik. Resultatet kan i värsta fall bli att miljöprövningen måste tas om 
och projektet försenas med flera år till stora kostnader. Inläckagevillkor måste under-
byggas av ordentliga hydrogeologiska undersökningar som möjliggör en avvägning 
av kostnader för tätning mot kostnader för andra skadeförebyggande åtgärder.

Ett modernt exempel är miljöprövningen av Citybanan. Ett första steg i miljö-
prövningen gjordes i och med att järnvägsutredningen lämnades in till regeringen 
för beslut om s.k. tillåtlighet. Det angavs i miljökonsekvensbeskrivningen att grund-
vattenpåverkan skulle begränsas genom tätning ner till inläckage på 1 l/min och 100 
meter tunnel. Så låga inläckage skulle innebära att tunnlarna måste kläs in i betong 
och bli väsentligt dyrare än vad som nu blir fallet. När miljöprövning för vatten-
verksamhet sedan lämnades in ansökte Banverket om tillstånd för ca tio gånger 
större inläckage, som är en mer rimlig nivå för detta projekt. Kraftiga protester från 
SGU, SGI och olika sakägare innebar betydande svårigheter att komma igenom 
miljöprövningen med någorlunda rimliga tillstånd. 
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Bygget
Inläckagevillkor för tunnlar kontrolleras av länsstyrelsen och om de inte innehålls 
kan bygget stoppas och verksamhetsutövaren bli åtalsanmäld. Trots att alla känner 
till vikten av att kunna innehålla inläckagevillkoren uppkommer det systematiskt vid 
nästan varje nytt tunnelbygge problem med att få in relevanta data. I inledningen 
av projekten kommer det ofta inte in data alls, då de mätdammar som skrivits in i 
bygghandlingen inte kan byggas utan att störa produktionen och att mätningar på 
annat sätt inte skrivits in. När mätningar från mätdammarna väl kommer in är det så 
sent att de ur tätningssynpunkt har begränsat värde. De används mer för att kon-
statera om inläckaget ligger över eller under villkoren i miljödomen. Det är svårt att 
förstå detta fenomen i ljuset av den erfarenhet som idag finns av att bygga tunnlar 
med inläckagevillkor.

Figur 1. Fältundersökning utförs på ett bygge
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Under bygget finns det flera felkällor för inläckagemätningar. Dessa felkällor har 
ingen större betydelse om inläckaget ligger långt under villkoren, men kan ha en 
avgörande betydelse om inläckagevillkoren är stränga. En felkälla är det process-
vatten som används vid t.ex. borrning, injektering och vattning av sprutbetong. Det 
föreskrivs ofta i handlingen att mätningar av inläckage ska utföras efter veckoslut, 
då inget arbete skett. I verkligheten pågår arbeten i tunneln i flera fall även under 
helger, vilket ställer till problem vid mätningarna. Det är inte heller ovanligt att mät-
ningar uteblir eftersom entreprenören anser det vara obekvämt att skicka in någon 
i tunneln att mäta okristligt tidigt på måndag morgon. En annan felkälla vid mät-
ningarna är mätdammars kvalitet. Det kan vara ett felaktigt utförande så att vattnet 
rinner under dammen, eller att finmaterial i bergsyltan satt igen dammen så att det 
rinner över dammen.

Vissa av dessa problem har också kunnat ses vid byggandet av Citybanan. Er-
farenheter härifrån visar emellertid att mätningar av inläckage kan utföras på flera 
sätt för att komplettera mätningar i mätdammar. Genom att göra särskilda mätkam-
panjer under veckoslut kan både det totala inläckaget och inläckage till olika delar 
av tunnlarna bestämmas med relativt god noggrannhet. Dessa mätningar utförs i 

Figur 2.  Lervälling vid en tunnelmynning. Tunnelmiljön gör att mätdammar lätt sätter igen
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 samarbete mellan konsulter, entreprenör och byggledning. Mätningarna bildar un-
derlag för det fortsatta tätningsarbetet.

I några tunnelbyggnadsprojekt, bl.a. Hallandsås, har tunneldrivningen fortsatt 
trots att inläckagen varit höga och att inläckagevillkoren riskerar överskridas. Det 
har visat sig behövas ett instrument för att stämma av när förinjekteringen behöver 
förbättras för att klara villkoren. I projekt Citybanan har därför vattenbudgetar börjat 
tas fram. En tunnel delas då in i flera olika delar med olika förutsättningar. Varje tun-
neldel får en inläckagepott baserat på bl.a. bergförhållanden. Inläckaget kan sedan 
stämmas av mot budgeten för att se om tätningen fungerar tillfredsställande. Det är 
en fördel om inläckagebudgeten tas fram redan under projekteringen.

Slutsats
Slutsatsen är att grundvattenundersökningar måste utföras i ett tidigt skede och 
utföras i fält istället för på kontoret för att kunna föreslå rimliga inläckagevillkor, ba-
serat på en avvägning mellan möjligheter att täta och omgivningspåverkan. I annat 
fall riskerar miljöprövningen att behöva tas om när inläckagevillkoren inte kan upp-
fyllas. Mätningarna av inläckage måste även bli bättre under byggtiden för att kunna 
utgöra underlag för tätningsarbetet. I värsta fall riskerar det annars att bli stopp i 
bygget, med eventuell åtalsanmälan som följd.
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