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INNEHÅLL

Sveriges geologiska undersökning (SGU) genomför på initiativ av
regeringens miljömålsråd, en förstudie med syfte att föreslå och
planera för åtgärder som ger bättre förutsättning för en hållbar
undermarksplanering i storstadsområden. En viktig del av förstudien
är att genom en enkät kartlägga de viktigaste intressenternas syn på
och erfarenheter av undermarkens nyttjande.
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 Om det finns behov av förändring av styrmedel eller behov av nya
styrmedel för att uppnå en resurseffektiv och hållbar
undermarksplanering.
I denna rapport redovisas först de olika intressenter som ingått i
underlaget. Därefter ges en sammanfattning av intervjusvaren
presenterade utifrån olika delområden som diskuterades vid
intervjuerna. Utifrån de frågeställningar som WSP, utifrån
intervjusvaren, uppfattar som viktiga att förhålla sig till för att uppnå
en resurseffektiv och hållbar undermarksplanering görs en
sammanfattande analys. Slutligen presenteras WSPs förslag till
fortsatt utredning.

Kontakt:
karin.carlsson@wspgroup.se
erik.sundgren@wspgroup.se
Omslagsbild, Foto: Cecilia Jelinek, SGU
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GENOMFÖRANDE
Arbetet har genomförts med hjälp av intervjuer och analyser.
Följande moment har ingått i arbetet:
•

Identifiera intressenter

•

Utveckling av intervjufrågor

•

Intervjuer och sammanställning

•

Analys

•

Rapportering till SGU

begränsning, ekonomisk genomförbarhet, sociala och
kulturella aspekter, arkeologiska/antikvariska aspekter
samt legala och administrativa aspekter.
 Identifiera eventuella målkonflikter för en hållbar
undermarksplanering.
Intressentanalysen har avgränsas till Stockholm och
Göteborg.

Vi har arbetat med semistrukturerade intervjuer, vilket
innebär att vi har haft en intervjuguide som beskriver vad vi
vill diskutera, sedan har intervjupersonerna fått tala ganska
fritt kring de områden/teman vi önskat få belysta. Intervjuerna
genomfördes i huvudsak som telefonintervjuer.
Intervjufrågorna finns redovisad i bilaga 1.
Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under november
och december 2016. Underlaget kompletterades med två
intervjuer under 2017.
Syfte med intervjuerna har varit att
 Ta reda på de viktigaste aktörernas inställning till
hållbarhet i undermarksplanering och försöka få en
helhetsbild över vilka planeringsunderlag som används
idag.
 Ta reda på framtida behov av interaktion mellan planering
ovan och under mark.

 Identifiera barriärer i form av fysisk och teknisk
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WSPs arbetsgrupp har bestått av Karin Carlsson
(projektledare), Erik Sundgren, Anders Rydberg, Marie von
Martén, Pia Sjöholm, Amanda Gordon och Josefin
Hamrefors.
Lars Rodhe har varit kontaktperson för SGU.

INTRESSENTER SOM INTERVJUATS
En preliminär förteckning av identifierade intressenter har
tillhandahållits av SGU och WSP har lämnat förslag till
kompletteringar. Följande intressenter identifierades:
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 Kommuner storstadsområden (Göteborg och
Stockholm)

8
6

- Stadsbyggnadskontoret, Göteborg
- Förvaltning Kretslopp och vatten, Göteborg
- Stadsbyggnadskontoret, Stockholm
- Trafikkontoret, Stockholm
- Exploateringskontoret, Stockholm
- Räddningstjänsten
 Länsstyrelse

4
2
0
Nationell
sakägare

- Stockholm
- Västra Götaland
 Regionplanekontor (Stockholm)

Näringslivet Ledningsägare

Figur 2. Genomförda intervjuer uppdelat på olika kategorier

Iakttagelser

 Nationella sakägare

 Intresseföreningar och nationella ledningsägare är de som
tydligast skapat sig en uppfattning om problemställningen.

- Myndigheter
- Intresseföreningar
 Ledningsägare

 Bland övriga deltagare har det varit mer osäkert hur de
uppfattat problemställningen. Flera av de kontaktade
organisationerna har till exempel haft svårt att peka ut
någon särskild ansvarig. WSPs uppfattning är att flera har
känt sig osäkra över hur problemställningen berör deras
verksamhet

 Näringslivet
-

Lokal och
regional
sakägare

Utförare
Exploatörer
Projektörer

 Flera av de kontaktade intressenterna har tacka nej till att
medverka då de inte anser sig berörda av frågan eller att
de inte har något utpekat ansvar för frågan. Tidsbrist har
varit en annan anledning till att tacka nej till medverkan.

Sammantaget har ett 40-tal olika intressenter kontaktats,
varav 20 olika aktörer tackat ja till att medverka. Svaren
fördelar sig enligt Figur 2.
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REDOVISNING AV SVAR
Användningen av undermarken idag
Användningen av undermarken i Göteborg och Stockholm
beskrivs som ganska stor. Det är främst olika funktioner i
form av tekniska system och infrastruktur som beskrivs som
användningsområden. Allt från olika, persontransporter som
till exempel tunnelbana och reningsverk. Utrymmet används
också till små och stora ledningar för olika media. Olika
bergrumsanläggningar nämns som viktiga noder för flera
intressenter. Geoenergi, med 200-300 m djupa borrhål är ett
annat användningsområde, trenden går dock mot djupare
borrhål eftersom markytan är begränsad. Undermarken
används också i viss mån till service såsom
parkeringsgarage, ytor för shopping, caféverksamhet, handel,
biutrymmen för hus med soprum. Från projektörssidan anges
att vid i stort sett alla större projekteringar som görs idag tas
även undermarken i anspråk i varierande omfattning. Flera av
de intervjuade menar att vi har kommit långt i användningen
av undermarken och att det är anläggningar som kommit till
genom klok och långsiktig planering. Ett problem som
framträder är dock att det anses att det har byggts utan
någon egentlig strukturerad planering för användning av
undermarken, där den som kommit först har fått tillgång till
utrymmet. En annan aspekt som lyfts fram är att det inte finns
någon egentlig samlad bild över alla anläggningar som finns
under mark.
”Det är persontransporter och logistik och utrymme för tekniska system som
framförallt är det som används om vi pratar storstadsperspektivet. Det finns
exempel på andra saker men majoriteten är väl persontransporter, logistik
och tekniska system, huvudsakligen persontransporter, teletunnlar, VAtunnlar, fjärvärmetunnlar som slukar och gör det till en Schweizerost. ”
Projekt City tunneln-Torsgatan, Stockholm. Foto: WSP
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Användningen av undermarken i framtiden
En majoritet av de tillfrågade tror på en ökad efterfrågan vad
gäller utrymmet under mark. Efterfrågan beskrivs som att ju
mer som byggs ovan mark desto större efterfrågan på
utrymmet undermark. Ett problem som lyfts fram är att det är
så fullt i marken att det är en utmaning att få plats med nya
ledningar. Ett mer effektivt utnyttjande och teknikutveckling
ser flera av intressenterna som nödvändigt för att vi ska
kunna rymma alla de funktioner som kommer att efterfrågas
när städerna förtätas. Detta gäller såväl nya som befintliga
anläggningar. En aspekt som lyfts fram vad gäller Göteborg
är att berggrund anges som en bristvara som sätter
begränsningar för framtida utveckling.
Frågan om vilka samhällsfunktioner som egentligen ska vara
under mark, främst i storstäder, var det flera av de intervjuade
som funderade kring. Några av de tillfrågade tror att
funktioner som man inte vill ha ovan mark kommer att grävas
ner i större utsträckning i framtiden. Markpriser och hur
samhället prioriterar, trodde flera intressenter kommer bli
avgörande för utvecklingen- ju mer man vill lägga ner i
pengar för undermarken desto mer använt kommer det att bli.
Några av de intervjuade tror också att det kommer att bli
vanligare att vi försöker skapa övermark genom
överdäckning. Det finns redan flera exempel idag. Förändrad
användning av gamla anläggningar nämns också som något
som kommer att bli vanligare framöver.
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Bristen på mark i centrala storstadslägen är ett stort problem. I Mexico City har arkitektkontoret BNKR
Arquitectura föreslagit "en inverterad skyskrapa". Den sträcker sig 300 meter under marken och har
75 våningar. Här ska kultur, rekreationsanläggningar, kontor och ett resandecentrum för kollektivtrafik
inrymmas. Foto: BNKR Arquitectura

”Tror att vi kommer att skapa mer undermarksutrymmen i
form av överdäckning och gräva ner för att skapa mer
övermark. Fler funktioner som man inte vill ha ovan mark
kommer också att grävas ner.”

Planeringsunderlag för undermarksfrågor
Övergripande
 Planeringen görs i huvudsak på projektnivå och inte utifrån
ett stads- eller samhällsbehov. Det finns ingen generell
planering.
 Det saknas en enhetlig modell över Stockholms och
Göteborgs undermark eller geotekniska förutsättningar.

Specifikt
 Det beror på vilken typ av undermarksanläggning man
talar om, det beror också på djupet som man ska bygga
på.
 Geologisk och geoteknisk information finns.
 Uppfattningen är att SGU ger en god grund för
information. Det finns också en god förståelse för att
geoenergi ska samsas med andra resurser.

Modellsamordning Västlänken Göteborg Källa: WSP

 Behovet av ett tredimensionellt perspektiv kommer
sannolikt att öka i framtiden.

”Det vore väl mumma om vi hade en BIM-modell över hela
Stockholms undermark, där man kunde kliva in och
säkerställa både geologiska förhållanden och utrymme. Men
det tenderar att dö när projekten dör. Då gör man om jakten i
nästa projekt.”

 Sprickdatabasen kommer att bli värdefull för framtiden.
 Byggnadsgeologiska kartan finns i Stockholm.
Motsvarande finns inte i Göteborg. Ser ett behov i 3-5 av
de större städerna.
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Hur Uppfattas lagstiftningen
Övergripande
 Samstämmigt svar om att ansvar anges tydligt i
miljöbalken.
 PBL och detaljplaner nämns i stort sett av alla tillfrågadede som en lagstiftning att förhålla sig till. Prövningar som
sker under detaljplaneläggningen upplevs oftast som
ändamålsenlig.
Specifikt

 Prövning tar ofta för lång tid, är komplicerad och
oöverblickbar.
 Beredskapen för att bilda fastigheter under mark finns.
Möjligheten har dock inte använts i den utsträckning som
lagstiftaren tänkt.
 Det upplevs som att mycket lämnas till lokala tjänstemän
och att nivån för bedömningen av tillstånd för geoenergi
därmed varierar. Objektivitet i förhållande till
konkurrerande alternativ som fjärrvärme nämns som ett
problemområde.
”Det kunde väl varit mer samordnat. Att man kunde jobba för
att få en lagakraftbunden järnvägsplan och då var det också
klart med MKB och miljödomen, det är flera instanser som
ska in och godkänna. De tre ska man igenom och ibland kan
det vara lite motstridiga krav som påverkar för andra. De ger
ett skydd mot omgivningen, man säkerställer att
miljöpåverkan tar så lite mark som möjligt i anspråk och vi
inte har för mycket grundvattensänkningar som ger skador. I
den månen är de ändamålsenliga men kan samordnas och
förenklas mer. ”
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Bergshamrabrinken. Foto: WSP

Styrmedel kopplat till hållbar undermarksplanering
Övergripande
 I stort sett samtliga svarar att det är samma styrmedel att
förhålla sig till som gäller ovan mark.

Specifikt
 Agenda 2030 borde påverka tydligare.
 De befintliga anläggningar och den struktur som finns
uppbyggd ger ramarna. Även vilka rent tekniska krav som
sätts t.ex. hur nära ledningar man får ligga.
 Allas intressen ska vägas in. De är för täta skott mellan de
olika delarna i processen; Ex järnvägsplan, detaljplan och
miljöprövning, tre processer som ska löpa parallellt men
alla lever sitt eget liv. Det upplevs som ett problem för
branschen.
 Trafikverket vill gräva ner, och kommunen vill komma åt
utrymmet ovan mark. Trafikverket ställer krav för att värna
riksintresse för godstransporter och persontransporter
som gör att kommunen har svårt att få ekonomi för att
bygga ovan mark, då marken blir för dyr.
 Hanteringen av miljöföroreningar är ett problemområde.
När städerna vidgas radiellt blir det ett allt större problem,
t. ex. vid användning av gamla industriområden och
varvsområden.
 Länsstyrelsen anses tydliga och kunniga i vad som gäller.
Länsstyrelserna jobbar dock inte lika.
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City banan. Foto: Trafikverket

” - Kan styrmedlen vara motstridiga?
Ja så kan det vara. Det kan hända olika saker på olika ställen
i kommunen. Dels kan man ha en förvaltningssida och dels
en exploateringssida och de kan ha lite olika tänk.”

Arkivering av information*
Övergripande
 Det finns inte någon enhetligt arkivering vad det gäller
planeringsunderlag för undermarken.

Specifikt
 Det finns inte något arkiv.
 Finns mycket befintlig data, saknas systematik.

 Handlingar som används under projektets levnadstid,
arkiveras utifrån att dokumentera projektet för
projektuppfyllnad.
 PTS** anges som en myndighet som har helhetssyn på
hur information ska hanteras. Rutiner för ledningar inom
det området anses som väl fungerande.

Foto WSP

* Endast hälften av de tillfrågade svarade på frågan.
** PTS-Post- och telestyrelsen
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Tankar kring ett hållbar nyttjande av undermarken
Övergripande
Det finns inte någon entydlig bild över vad ”Hållbart nyttjande
av marken” är. Det finns i huvudsak två perspektiv vad gäller
svaren: Marken som resurs och den fysiska platsen.

Specifikt
 Undermarken som en ändlig resurs.
 Genom att använda undermarken kan man skapa nyttor
och möjligheter ovan mark. Det finns möjligheter till mer
användningen av undermarken i strategiska lägen.
 Den hållbara staden handlar om att ha ett
systemperspektiv. Tidigt se till att integrera alla frågor i
planeringsprocessen.

Foto: Minna Severin, SGU

 Idag är det ensidigt fokus på förtätning samtidigt som det
är små ytor ovan mark. Risker ur ett
undermarksperspektiv är inte tillräckligt belysta.
 Det behövs en tydlig och uppdaterad bild över hur marken
ser ut
 Undermarken bör utnyttjas för det den är mest lämpad för.
Det saknas en övergripande analys för detta.
 Robusthet i material och konstruktion är viktigt ur
säkerhetssynpunkt.
 Det behövs med kunskap om sociala aspekter i form av
trygghet och säkerhet.
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”Ekonomiska: projektmässigt så handlar det om investeringsoch underhållskostnader, byggkostnader.
Hållbarhetsperspektivet: möjligheten till ekonomisk
utveckling, om man möjliggör det genom att bygga under
mark Ekologiska: Handlar om både hur man dimensionerar
för att man ska kunna bygga resurssnålt, även biologisk
mångfald som beror på hur man hanterar
grundvattenfrågorna”

Är sekretess en begränsning?
Övergripande
En generell iakttagelse är att sekretessen snarare ses som
en trygghet än en begränsning då användningsområden för
undermarken oftast utgörs av en samhällsfunktion.
Sekretesshanteringen kan dock göras effektivare.

Specifikt
 Sekretesshanteringen försvårar i vissa fall
planeringsprocessen.
 Olika ledningsägare ser olika på hur hemlig informationen
är.
 Sekretessen begränsar till viss del samordningen mellan
projekt.
 Det verkar inte väldigt strukturerat hur man har den
hemliga informationen, vilket gör att det blir ett hinder för
att planera och bygga. Samordnare för hemligheter
behövs för mer strukturerat arbete.
 Det finns en risk att mer data från olika källor i en
aggregerad form kan användas på ett sätt som det inte är
avsett.
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GEO Arena 2014. SGU. Foto: Carl-Erik Alnavik

”Det byggs hela tiden så sekretessen är inget som stoppar.
Sekretesshanteringen kan dock göras effektivare.”

Motstående intressen, hinder och barriärer
Motstående intressen
 Utrymmeskonkurrens mellan olika aktörer
 Skydd av befintliga anläggningar
 Fornlämningar och riksintressen vs nya anläggningar
 Fastighetsägares möjligheter att nyttja marken under
fastigheten

Hinder/barriärer
 Saknas helhetsperspektiv
 Fysiska hinder utifrån befintlig användning
 Intressekonflikterna
Citybanan Norrströmstunneln byggnation i servicetunnel. Trafikverket. Foto
Mikael Ullén

 Ekonomiska

”Den som är först kan muta in område. I Helsingfors finns
masterplan, kanske vore en bra idé. Begränsade volymer och
vattendomar som det kanske inte finns en helhetssyn på kan
påverkas av tunnel eller bergrum som byggs.”
”Hinder kan vara att man inte har helhetsperspektivet,
antingen vi eller någon annan. Man ser sina egna frågor som
viktigast att man glömmer andra aspekter, åt alla håll.”
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Behov av interaktion mellan planering ovan och under mark
Ansvar
 Samma som ovan mark
 Samordning mellan kommuner

Samförläggning
 Görs idag till viss del
 Finns potential till bättre samordning

Styrmedel
 Bättre kartläggning av undermarken
 Ansvaret för att tydliggöra och planera undermarken
behöver förtydligas

Liljeholmen tunnel. Foto WSP

 Förbättrad planprocess
”Det finns potential till bättre samordning. Det behövs ett
tydligare "språk", för att säkerställa att man inte behöver
gräva upp för att göra något nytt.

 Ökad bildande av 3 D Fastighet*

I projekten samordnar man mellan alla aktörer, men det finns
ingen samordning mellan projekten. Det behövs.”

* En fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt. I
texten kallad 3D-fastighet. Kan bestå av flera utrymmen, skiften.
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ANALYS
I detta avsnitt presenteras en analys över de synpunkter som
framkommit vid intervjuerna. Analysen tar utgångspunkt i den
förbättringspotential som framkommit vid intervjuerna och
som WSP uppfattar är viktiga att förhålla sig till för att uppnå
en resurseffektiv och hållbar undermarksplanering.
Intervjusvaren visar på att det inte finns någon entydig bild
över vad som innefattas i begreppet hållbar
undermarksplanering. En samstämmig uppfattning är att i
dagsläget är användningen av undermarken mest reglerad av
ett ”först-till-kvarn” tänk vilket betyder att ekologiska,
ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv inte
samordnas med hänsyn till användandet av
undermarksutrymmet. I takt med en ökande urbanisering ökar
också behovet av att bygga ut flertalet system som idag är
förlagda under mark. Det kan vara allt från VA-tunnlar till
tunnelbana. Förutom det betyder även urbaniseringen ett ökat
behov av användning av den ytnära undermarken i form av
grundläggningar, kabelförläggningar, energibrunnar etc.
Från intervjusvaren kan också konstateras att den
lagstiftningen som olika aktörer har att förhållas sig till anses
tydlig men att det finns ett behov av att utveckla styrmedel i
syfte att uppnå ökad samordning mellan olika aktörer i ett
tidigt skede i större utsträckning än vad som görs idag.
Hållbarhet
Från intervjuerna framkom att det finns en risk att ett större
fokus på hållbarhet uppfattas som att det kommer försvåra
genomförandet av undermarksprojekt. Men det finns också
uppfattningen bland de intervjuade att en hållbar
undermarksplanering snarare innebär att möjligheterna att
nyttja den resurs som undermarken är optimeras. Om behov
av undermarksanvändning samordnas innebär det en större
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möjlighet till exploatering av undermarken vilket i
förlängningen innebär en snabbare planerings- och
projekteringsprocess.
En utökad användning av undermarken skulle frigöra, eller
möjliggöra en utökad användning av ovanmarken om de
funktioner som inte behöver ligga i marknivå istället förläggs
under mark. I de avseendena kan man tänka sig
lagerutrymmen, sporthallar, tvättstugor, sopsugsterminaler
etc. Med det i åtanke skulle en utökad användning av
undermarken innebära en bättre totalekonomisk användning
av stadens ”volym” eftersom mer markyta blir tillgänglig för
exploatering. Ur ett socialt perspektiv blir staden mer hållbar
om funktioner som inte är önskvärda att ha i marknivå, istället
kan förläggas under mark.
Exempel på ett ekologiskt perspektiv kan vara att nya
anläggningar kan placeras så att framtida konstruktioner inte
hamnar för nära. Exempelvis att en VA-tunnel inte byggs så
ytligt att en senare järnvägstunnel behöver extra förstärkning.
Det innebär att en hållbar planering möjliggör en
resursoptimering i form av ett mindre förstärkningsbehov i
själva byggandet vilket i sin tur även är ekonomiskt hållbart.
Ett annat ekologiskt perspektiv kan vara att påverkan på
grundvattnet kan minimeras. En ekonomisk synpunkt är att
det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv, där
anläggningen planeras ur ett livscykelperspektiv och vad den
skulle betyda för regionens utveckling de kommande 100
åren.

Planering

Sekretess

Som nämnts tidigare behövs en hållbar undermarksplanering
för att optimera användningen av stadens volym. Flera av de
intervjuade har identifierat att det behövs ett bredare
perspektiv för att illustrera konsekvenser och möjligheter att
nyttja undermarksrymden. För att kunna ha en hållbar
undermarksplanering saknas idag planeringsunderlag,
planeringsverktyg, tydliga ramar och processer.

Med tanke på säkerhetsskyddslagen och återupptagandet av
totalförsvaret kommer det sannolikt att finnas ett utökat behov
vad gäller säkerhetsklassning bland branschens aktörer.
Flera av de intervjuade har påpekat att samordning i
planeringsprocessen runt anläggningar som omfattas av
sådant behöver ses över så att rätt information blir tillgänglig i
rätt skede. Annars finns det risker att projekt blir försenade
om de inte får reda på saker i tid. Det bygger på att de som
har en sekretesskyddad anläggning inte vill berätta något i
onödan. Därför vill de inte berätta om det är problem innan
det slutgiltiga läget för en annan byggnad eller anläggning är
bestämt.

Utrymmet
Med tanke på att berggrunden saknar förmåga till självläkning
inom vår tidshorisont betyder det att utrymmet som går att
använda under stadskärnorna är begränsat. Därför bör
berggrunden under en stad betraktas som en ändlig resurs
på samma sätt som fossila bränslen och mineraler.
Markytans värde är väldigt noggrant definierad men värdet av
undermark är idag odefinierad. Vad är den värd 15 meter
under en fastighet som är värderad till 50 000 kr/m2?
Det behov vi har av att använda undermarken idag kan
mycket väl vara helt annorlunda i framtiden. Baserat på vad
som hänt i samhället de senaste 50 åren är utvecklingen
väldigt snabb och på många sätt har samhället förändrats på
sätt som inte gick att föreställa sig för 50 år sedan. Det
betyder att behovet om 100 år mycket väl kan se ut på ett sätt
som vi inte kan föreställa oss idag, men de urschaktade
utrymmena vi bygger idag kommer finnas kvar. Därför bör en
hållbar undermarksplanering även försöka underlätta
utnyttjandet av befintliga, oanvända utrymmen så att ett
cirkulärt förhållningssätt till berggrunden uppmuntras.
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Miljöaspekter
En ökad användning av undermarken och öppna schakter
innebär ett ökat behov av dränering, tätning av bergmassa
och infiltration. Som nämns ovan innebär en hållbar
undermarksplanering en större möjlighet för en optimerad
resursanvändning. Både av den naturresursen som
undermark i sig självt är men även en möjlighet att minska
användning av stål och betong.

FORTSATT UTREDNING
Analysen ger upphov till en del frågeställningar som det
rekommenderas utreda för att kunna utveckla en hållbar
undermarksplanering. De kan sammanfattas som regler och
ramverk, underlag och verktyg.
Definition av undermarken
Var börjar undermarken? Beroende på vilket egenintresse
och erfarenhet en person har så har de nog olika definitioner
på det. En del anser att det är berggrunden och andra anser
det är under ”dagens markyta”.
Det som det inte finns någon tvekan om är att vi hela tiden
gör förändringar i markytan. Ett exempel kan vara utskiftning
av massor, om vi schaktar bort en lera för att lägga ner
ledningar och sedan ersätter den med ett annat material är
det fortfarande undermarken då? Samma exempel åt andra
hållet är om en överdäckning skapar en ny undermark eller
om den fortfarande börjar under det överdäckade. För att
fundera på det kan nämnas att gröna linjen i Stockholms
tunnelbana är överdäckad. Ligger den under mark eller ovan?
För att veta vad som omfattas av en undermarksplanering
behövs därför en definition.
Undermarken möjliggör urbanisering

som resurs. Ett exempel nedan.
Många ledningar och kablar läggs idag i gatorna. Det betyder
att det i storstädernas kärnor redan nu är ont om utrymme
och det kommer ta slut om mer ska grävas ner. Om
utbyggnationen av sådana system är en förutsättning för
stadsutvecklingen kommer utrymmet i gatorna ta slut.
Förutom problemet med att utrymmet är begränsat så
försvåras underhållsarbeten och nya förläggningar i och med
att trafik måste stängas av om de ska komma åt dem.

Här kan undermarken ses som en resurs som kan lösa
sådana här urbaniseringsutmaningar. Kablar och ledningar
kan samförläggas i tunnlar med mindre tvärsnitt varifrån
vertikala, eller lutande, schakt ser till att de leds upp till dagen
i områden där deras konkurrens med övrig infrastruktur
minimeras. Här skapas då en ryggrad för stadens tekniska
försörjning som sedan kan förgrenas och byggas ut med
minimal påverkan på annan infrastruktur vilket ger en mer
socialt hållbar stad. Samtliga ledningar och kablar kan
säkerligen inte förläggas på ett sådant sätt men då kan även
här en prioriteringsordning tydliggöra vilka system som har
företräde i gatuutrymmet.
.

Urbaniseringen pågår i en snabb takt och för en storstad som
växer blir upplevelsen att det alltid pågår något projekt som
stör vardagen. Det är alltid något som ska byggas och det
påverkar hur lång tid det tar att handla, åka till jobbet eller
gymmet. För att den hållbara stadsutvecklingen ska hänga
med behovet av en växande stad kan undermarken användas
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Att driva dessa tunnlar skulle säkerligen vara kostsamt. Det
är nog inte ekonomiskt hållbart för någon av
kabel/ledningsägarna men om det långsiktiga perspektivet tas
med i beräkningen kanske samhällsnyttan överväger
investeringen. Hur många trafikavstängningar kan undvikas i
ett perspektiv på 100 år? Hur mycket bättre skulle
arbetsmiljön för de som jobbar med att förlägga ledningarna
bli? Skulle det minska olyckor och skulle driftsäkerheten öka?
Då kan ett allmänt huvudmannaskap motiveras och steget är
kanske inte så stort då det idag tas ut avgifter för förläggning i
gatuutrymmet och även bör gå att göra i en tunnelförläggning.
Detta exempel syftar till att illustrera möjligheterna med
undermarksanvändning och på så sätt även lyfta att det är
viktigt att ta med potentiella användningsområden i en
prioritetsordning. Vi vet inte idag vad det är vi kommer
behöva om 50 år. Hur kan utnyttjandet av undermarken bidra
till en hållbar stadsutveckling? Det behöver utvecklas ett
förhållningssätt till vad som ska få använda undermarken och
det ska då motiveras i bakgrund med en hållbar utveckling.
Hur ska det utvärderas vad som är den mest hållbara
användningen av de delar av undermarken som flest vill
använda?
Planeringsunderlag
Mycket underlag och information om undermarken tas fram i
samband med projekt. Det innebär att mycket av underlaget
sprids ut hos olika aktörer och de vet sällan vad som finns
hos andra aktörer. Det betyder att branschens aktörer sitter
med olika kunskap om samma sak och att samla den
kunskapen skulle underlätta en hållbar undermarksplanering.
Planeringsunderlaget bör innehålla information om geologi,
befintliga anläggningar i drift, befintliga oanvända utrymmen
samt vilka funktioner som är önskvärda i vilka delar av
undermarken, en prioriteringsordning. Det finns en del
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internationella exempel från främst Finland och Singapore där
de gjort en ”Underground master plan” som reglerar vilka
funktioner som ska premieras. Vid en sådan
prioriteringsordning går det då att synliggöra den potentiella
användningen av undermarken som resurs i den övriga
stadsplaneringen. Exempelvis, i ett visst område passar det
att förlägga en underjordisk eller överdäckad sopsugsterminal
eller sporthall. Ett annat område kan vara optimalt för
borrning av bergvärme på en större skala och i ett tredje
område är all exploatering förbjuden under en viss nivå.
Anledningarna till dessa restriktioner eller friheter kan vara att
vissa volymer sparas till framtida utbyggnationer av
infrastruktur och då är en viss nivå förbehållen en viss typ av
infrastruktur. Förslagsvis är då grundläggningar prioriterade i
de övre utrymmena, därefter järnväg och väg, därefter
lokaltrafik, därefter teknisk försörjning och så vidare.
Metod för insamling av data till detta underlag,
sekretesskydd, och förvaltning är saker som behöver utredas.

Planeringsverktyg
En hållbar undermarksplanering är inte hållbar om den inte
tar hänsyn till senare delar i samhällsbyggnadsprocessen. I
takt med digitaliseringen och standardisering av 3D-modeller
i senare skeden behövs verktyg som är anpassade för det.
Det behövs även verktyg för att säkerställa ett cirkulärt
förhållningssätt till digital data, alltså att säkerställa att det inte
görs likadana undersökningar på samma ställe vid upprepade
tillfällen utan att resultaten sparas.
Det finns idag pågående initiativ inom digitalisering av de
tidiga skedena i samhällsbyggnadsprocessen. Att ta hänsyn
till vad som görs och försöka anpassa tillhandahållandet av
information till de som ska använda den i både planerings
och projekteringssyfte bör eftersträvas. City Information
Modelling, CIM, är egentligen BIM i större skala där en stad
modelleras i tre dimensioner och information kopplas till
objekt. Här finns potential att använda 3D-modeller för att
tillhandahålla underlag anpassade till sitt syfte.
Möjligheterna att skapa sådana 3D-stadsmodeller finns idag
och hur de skulle kunna användas som verktyg för att
tillhandahålla, förvalta och samla in ett underlag till en hållbar
stadsplanering bör utredas. Då det pågår standardiserings
och utvecklingsarbete inom det området på en nationell nivå
kan det vara bra att inleda en
omvärldsbevakning/omvärldsanalys. Lantmäteriet har ett
uppdrag gällande denna typ av digitalisering. Det kan vara i
deras intresse att var med i en sådan här utredning.
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 Underground urbanism: Master Plans and
Sectorial Plans, Chiara Delmastro, Evasio
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Politecnico di Torino, Corso Duca deli Abruzzi
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 UNDERGROUND MASTER PLAN OF
HELSINKI , A city growing inside bedrock

20

BILAGA 1- INTERVJUFRÅGOR
upphov till målkonflikter?)

Användning av utrymmet under mark
Hur ser användningen av undermarken ut i dag?

Till länsstyrelsen: I planeringen för användandet av utrymmet
under mark -vilka styrmedel behöver länsstyrelsen beakta vid
bedömningen av kommunala planer?

Utrymme för service, handel, fritidsanläggningar mm
Utrymme för persontransporter och logistik
Utrymme för tekniska system

I vilken utsträckning är dessa styrmedel motstridiga? (Ger de
upphov till målkonflikter?)

Hur ser användningen av undermarken ut i framtiden?

Hur ser lagstiftningen ut för er del?

Hur hanterar vi utrymmesbehovet för befintliga anläggningar?

Är de prövningar som görs ändamålsenliga?

För anläggningar som inte finns (ex energilagring)
Hur arkiveras den information som tas fram?
Vilket planeringsunderlag används idag?
Vilka planeringsunderlag behöver ni för undermarksfrågor,
geologiska/geotekniska och andra?
Saknar ni något idag?
Hur ser lagstiftningen ut för er del?
Är de prövningar som görs ändamålsenliga?
I planeringen för användandet av utrymmet under mark –
vilka styrmedel upplever du att kommunen måste förhålla sig
till kopplat till hållbar undermarksplanering?
Hur påverkar dessa styrmedel den kommunala planeringen?
I vilken utsträckning är dessa styrmedel motstridiga? (Ger de
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Inställning till hållbarhet i undermarksplanering

Grundvattenpåverkan är ofta en stor fråga vid
undermarksbyggande i urban miljö

Hur kan ett effektivt nyttjande av undermarken bidra till en
hållbar stadsutveckling?

Ser ni problem att långsiktigt upprätthålla grundvattennivåer?

Hur tänker ni kring ett hållbar nyttjande av undermarken?

Hur ser ni på nuvarande hantering av grundvattennivåer vad
avser tunneltätning resp skyddsinfiltration; vad är adekvat ur
ett tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv?

 Ekologiska aspekter
 Ekonomiska aspekter

Finns behov av förändringar – förslag?

 Sociala aspekter

Möjliga följdfrågor:

Begränsas undermarksutnyttjandet av sekretessfrågor
rörande befintliga undermarksanläggningar?

Är aktörsgemensamt ansvar grundvattennivåer möjligt – vad
behövs?

På vilket sätt?

Kan man tillåta grundvattennivåavsänkning i vissa områden –
hur regleras ansvar för ev förstärkningsåtgärder?

Tror ni det behövs förändringar för att kunna genomföra en
hållbar undermarksplanering?
Hur ser ni på motstående intressen, finns intressekonflikter?
Vad ser ni för hinder/barriärer för hållbart nyttjande av
undermarken?
 fysisk begränsning
 ekonomisk genomförbarhet
 social och kulturella aspekter
Negativ/positiv miljöpåverkan av andras nyttjande av
undermarken?
Hur hantera negativ påverkan?
Ser ni möjlighet till/behov av samverkan mellan olika
”undermarksaktörer”
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Behövs ändrade regler för att nå mer effektiva anläggningar
av berg- respektive grundvattenlagring/ uttag av energi –
vilken samordning är möjlig

Framtida behov av interaktion mellan planering ovan och
under mark
Vem tar/borde ta ett övergripande ansvar för
undermarksplaneringen?
Lokalt, regionalt och nationellt ansvar

Behov av att involvera olika aktörer i planeringsprocessen?
Möjlighet till samförläggning
Möjlighet att konvertera befintliga rum
Är det några aktörer som borde vara målgrupp för styrmedel
på andra sätt än idag (fler/färre styrmedel/förändring av
befintliga styrmedel)?

Hur skulle den kommunala verktygslådan kunna förstärkas?
Finns det några andra målgrupper som man skulle kunna
rikta styrmedel mot för att underlätta för kommunens styrning
av markanvändningen?
Finns behov av begränsningar för olika aktörer?

Vilken vägledning behövs ges till kommunen för att hantera
ev målkonflikter/motstridigheter?

Till länsstyrelsen: Vilken vägledning behövs ges länsstyrelsen
för att hantera ev målkonflikter/motstridigheter i bedömningen
av kommunala planer?
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