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1 BAKGRUND 

Svevia AB planerar för ny bergtäkt på fastigheten Dömestorp 2:3 beläget i Dömestorp söder om Linköping. 

Brytdjup planeras till +75 m inom brytområdet som är ca 17 ha stort. Föreliggande rapport avser en 

hydrogeologisk utredning som rör flödesberäkningar, grundvattenmodellering och bedömning av 

effekterna av en bergtäkt på grundvattenförhållandena. 

1.1 HÖJD- OCH REFERENSSYSTEM 

Rikets koordinatsystem SWEREF 99 TM samt höjdsystem RH2000 har använts. Höjder betecknas som 

plushöjder enligt +0,00 m. 

1.2 LOKALISERING 

Planerat brytområde är beläget ca 10 km söder om Linköping och ca 2 km norr om Skeda udde. Strax 

öster om planerat brytområde sträcker sig riksväg 23. 

 

Figur 1. Lokalisering av brytområde. Svart område i högra figuren visar vänstra figurens omfattning. © Lantmäteriet 
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2 METOD 

Arbetet med utredningen utgår från SGU:s1 (Sveriges Geologiska undersökningar) och SBMI:s2 (Sveriges 

bergmaterialindustri) rekommendationer för arbete med vattenfrågor i samband med bergtäkter. 

Underlaget består av befintligt kart- och utredningsmaterial som sammanställs i en GIS-databas för 

analys. Underlaget presenteras i kapitel 3 ”Förutsättningar”. 

Därefter ställs en numerisk grundvattenmodell upp i syfte att beräkna och visualisera påverkan på 

grundvattennivåer till följd av den planerade brytningen, se kapitel 4.1. Grundvattenmodellen byggs upp i 

programmet Visual Modflow Flex och simuleras med beräkningsmotorn MODFLOW. 

Beräkningsresultaten används för avgränsning av ett influensområde för grundvatten, d v s ett område 

där påverkan på grundvattenförhållanden förväntas uppkomma som följd av den grundvattensänkning 

som kommer att ske efter planerad brytning. 

3 FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 TOPOGRAFI 

Topografin i området kännetecknas av mer eller mindre breda dalgångar omgivna av höjdområden. 

Brytområdet innefattar den södra delen av ett sådant höjdområde som idag ligger på ca +110 m, se figur 

2. Dalgången nedanför höjdområdet ansluter till en bredare dalgång väster om brytområdet som i sin tur 

fortsätter långt norrut.  

 

Figur 2. Topografisk översikt över brytområde och dess närområde. Höjddata anges i meter över havet. © Lantmäteriet 

  

                                                      
1 Checklista för bergtäkter, SGU, http://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/stod-vid-ansokan-om-grus--och-bergtakter/checklista-for-bergtakter 
2 Generella rekommendationer för bedömning av tillståndsplikt för vattenverksamhet vid bergtäkter, SBMI 2015 
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3.2 GEOLOGI 

Geologin i området kännetecknas av lerfyllda dalgångar omgivna av höjdområden med berg i dagen och 

ytlig sandig morän, under leran antas det finnas ett grövre material och konceptuellt kan en jordlagerföljd 

enligt figur 3 antas. Jordartskarta karterad av SGU kan ses i figur 4. Ställvis förekommer även gyttjelera, 

sand-siltig morän och kärrtorv. I SGU:s jordartskarta visas den ytligaste jordarten men i områden med lera 

förväntas att det också finns en underlagrande jordart. Grundvatten förekommer förmodligen i 

friktionsmaterialet och berget med ett visst utbyte av grundvatten däremellan. Ytligt grundvatten kan 

återfinnas där friktionsmaterial förekommer i markytan vilket också utgör inflöde av grundvatten till 

friktionsmaterial under lera. På grund av lerans låga vertikala genomsläpplighet samlas vatten ovanpå 

leran vilket i sin tur rinner av som ytvatten, dräneras eller avdunstar (evapotranspiration). 

 

Figur 3. Förenklad bild av jordlagerföljden i området. Ett övre jordlager av lera underlagrat av ett friktionsmaterial (morän). 

 

Figur 4. Jordartskarta karterad av SGU. © SGU 
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Jorddjupsmodellen karterad av SGU kan ses i figur 5 och sammanfaller väl med topografi i den mening 

att stråk av betydande jorddjup återfinns längs lågpunkter (dalgångar) i landskapet. Jorddjupet minskar 

från dalgångens centrum ut mot höjdområden där det i princip inte finns något jorddjup och därmed står 

berg i dagen. Berggrunden i området utgörs framför allt av granit och är med avseende på 

grundvattenkapacitet klassad som ”tämligen god” på 600–2000 l/h i mediankapacitet för brunnar i 

området, se figur 6. I samband med en analys av berggrundens vattenförande kapacitet görs i den här 

rapporten en beräkning av bergets konduktivitet (K-berg) som också kan ses i figur 6. Beräkningarna 

redovisas i avsnitt 4.1.1. Sprickzoner är karterade av SGU och framgår även de i figur 6. 

 
Figur 5. Jorddjup enligt SGU:s jorddjupsmodell. Jorddjupsuppgift visar punkter med känt jorddjup. © SGU 

 
Figur 6. Beräknad konduktivitet i berg (K-berg) samt sprickzoner kring planerat brytområde. Bakgrundsfärgen beskriver SGU:s 
kartering av "grundvattenuttagskapacitet i berg”. © SGU 
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3.3 HYDROLOGI 

Det närmaste grundvattenmagasinet (enligt VISS och SGU) är grundvattenmagasinet ”Slaka Södra” med 

magasinsnummer 201100040 och är som närmast knappt 4 km från planerat brytområde. Magasinet 

sträcker sig i SO-NV riktning och utgörs av en isälvsavlagring. I magasinets delområde närmast 

brytområdet är uttagskapacitet karterad till 5–25 l/s. 

Vid planerat brytområde rinner Slakaån i västlig och senare nordlig riktning. Slakaån fortsätter norrut i en 

bred dalgång och är hela avrinningsområdet utlopp i dess norra spets där den ansluter till nästa 

avrinningsområde största vattendrag (Lillån) som i sin tur är ett ännu större vattendrag. Längs med 

Slakaån ansluter ett antal mindre vattendrag som i sin tur härrör från omgivande höjdområden. Närmast 

planerat brytområde återfinns 2 stycken sådana vattendrag som båda härrör från mindre dalgångar norr 

och söder om planerat brytområde, se figur 7. 

 

Figur 7. Hydrologisk översikt av området. Utanför bilden fortsätter Slakaån norrut i dalgången. I den högra figuren visas en regional 
bild över delavrinningsområde och grundvattenmagasin karterade av SGU, det svarta inringade området motsvarar vänstra figurens 
omfattning. Slakaån förtydligas i högra bilden med en mörkare och bredare markering. 
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3.4 GRUNDVATTENBILDNING 

För att beräkna en vattenbalans för området har data för korrigerad nederbörd, Pk, avdunstning, ET, samt 

avrinning, Q, hämtats från SMHI:s referensnormalperiod i området. För gällande referensnormalperiod 

(1961–1990) kan balansen beräknas utifrån underlag från SMHI enligt tabell 1. Med underlag från SMHI:s 

luftweb kan det visas att årsmedelvärdet för temperatur och nederbörd ökat med ca 8% respektive 7% 

från förra referensnormalperioden till nuvarande. Utifrån ökningen kan referensnormalvärdet justeras för 

att motsvara perioden 1991–2018. Vidare beräkningar visar att avdunstningen (evapotranspirationen) då 

bedöms öka med ca 9%. Samtliga värden för vattenbalansen redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Vattenbalans beräknad för gällande referensnormalperiod samt för perioden 1991–2018. 
 

1961–1990 1991–2018       

Pk: 600 650 mm/år Korrigerad nederbörd 

ET: 450 480 mm/år Evapotranspiration 

Q: 150 170 mm/år Avrinning  

 

Över en täkt där ingen växtlighet finns minskar evapotranspirationen och avrinningen ökar. I svensk 

skogsmark kan en ökning av avrinningen mellan 50–100 %3 ske vid kalhygge. Här antas att 70 % av 

medelavdunstningen kvarstår över brytområdet efter avskogning. Det ger en ökning på ca 80%. 

Infiltrationskapaciteten i förekommande morän-, sand- och grusområden är normalt sådan att all 

nederbörd kan tillåtas infiltrera, d.v.s. att direkt ytavrinning från området kan anses vara försumbar. I 

områden med tunt jordtäcke och berg i dagen kan grundvattenbildningen lokalt vara lägre men 

nederbörden fastnar ofta i lågpunkter (t.ex. mossar) där den senare kan bilda grundvatten. Således kan i 

princip hela avrinningen från området antas ha varit grundvatten en kortare eller längre tid innan den når 

ytvattendrag. Nybildningen av grundvatten kan därmed antas vara i princip densamma som 

nettonederbörden över området. Nettonederbörd är den mängd vatten som kvarstår efter att 

evapotranspiration subtraherats från korrigerad nederbörd. 

Nettonederbörden har, utifrån områdets geologi och hydrologi, antagits till 170 mm/år över bevuxet 

område och 310 mm/år över en bruten täkt. 

  

                                                      
3 Magnusson, T, 2015, Skogsbruk – Mark och vatten. Skogsskötselserien nr 13, Skogsstyrelsen.  
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3.5 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Längs Slakaån, söder om brytområdet, återfinns Vargsätter-Mutebo dikningsföretag från 1962 vars diken 

framgår i 8. I dikningsföretagets handlingar, och här i tabell 2, redovisas nederbördsområde (det område 

som sträckan av diket får ytvatten från) samt en dimensionerande vattenmängd (flöde)4. 

En analys av och bedömning av påverkan på markavvattningsföretag görs i kapitel 4.2 respektive 5.2. 

 

Figur 8. Dikningssträckor som de framgår i Vargsätter-Mutebo dikningsföretag år 1962. Markerad utsläppspunkt är preliminär. 

Tabell 2. Nederbördsområde och dimensionerande vattenmängd för dike och sträcka så som de anges i dikesföretagets handlingar 
från 1962. Sträckningen är skriven sådan att t.ex. 2+60 anger 260 m. Punkt 2+60 är beläget mellan punkt A och B vid en passerande 
väg, punkten 13+90 är belägen vid läge C. Punktnamn avser punktens läge i figur 8. 

Läge och sträcka Nederbördsområde (ha) 
Dimensionerande 
vattenmängd (l/s) 

Diket A-B-C-D 
  

2+60 (punkt 1) 2300 2760 

13+90 (punkt 2) 2200 2640 

21+25 (punkt D) 1050 1260 

Diket C-E-F-G 
  

0 (punkt C) 1150 1380 

9+20 (punkt G) 950 1140 

Diket E-H 
  

3+58 (punkt H) 100 120 

 

  

                                                      
4 Aspegren, J, 1962, Handlingar rörande Vargsäter-Mutebo dikingsföretag år 1962. Hämtad från Vattenarkiv Östergötland. 
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4 BERÄKNINGAR 

4.1 GRUNDVATTENMODELL 

4.1.1 Genomsläpplighet i berg 

För att göra en bedömning av genomsläppligheten i berg utförs en statistisk analys av brunnar och 

tillhörande kapacitetsdata. Kapacitet och borrdjup i berg kan användas för att beräkna en hydraulisk 

konduktivitet (ett mått på genomsläpplighet). Hydraulisk konduktivitet (K) beräknas då för varje brunn 

enligt ekvation 1 som rekommenderas av SGU5.  

𝐾 = 0,076 ⋅
kapacitet1,026

borrdjup i berg
  (1) 

Brunnar delas in 3 st. grupper utifrån deras borrade längd i berg och anpassas separat till var sin 

logaritmerad normalfördelning, se figur 9. Utifrån respektive fördelning kan en storskalig hydraulisk 

konduktivitet (K3D) beräknas vilket redovisas i tabell 3. 

 
Figur 9. Anpassade lognormal-fördelningar för undersökta brunnar. 

Tabell 3. Resultat av brunnsanalys med avseende på effektiv konduktivitet. 

Grupp K3D (m/s) # brunnar 

<70 m 7,9 ∙ 10-7 261 

<110 m 4,1 ∙ 10-7 552 

<170 m 3,4 ∙ 10-7 820 

Samtliga 3,4 ∙ 10-7 887 

Med hjälp av tabell 3 anpassas en modell för konduktivitet i berg (Kberg) enligt ekvation 2. Ekvationen 

beskriver en med djupet avtagande konduktivitet i berget utifrån konstanterna c och L samt djupet d6. 

𝐾𝑏𝑒𝑟𝑔 = 𝐶𝑑𝐿 (2) 

Anpassning av ekvationen till data i tabell 2 ger konstanter 𝐶 = 1,7 ⋅ 10−4 och 𝐿 = −2. Ekvationen ger 

därmed möjligheten att i grundvattenmodellen representera bergets djupavtagande hydrauliska 

konduktivitet. 

                                                      
5 Samband mellan kapacitet vid borrning och transmissivtet i kristallint och sedimentärt berg, E Ryd, 2017. 
6 Naturvårdsverket, rapport 4818. Grundvattenströmning i kristallint berg. © Stockholm 1997. 
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4.1.2 Grundvattenmodellens struktur 

Grundvattenmodellen är uppbyggd av lager bestående av rader och kolumner. För att beskriva den 

konceptuella jordlagerföljden representerar de två översta lager ytligt respektive underliggande jordlager 

medan lager 3–9 representerar ett med djupet konduktivt avtagande berg. Utifrån SGU:s jordartskartering 

varierar det ytligaste jordlagret med avseende på konduktivitet och utifrån SGU:s karterade jorddjup 

varierar mäktigheten i lager 1 och 2. Mäktigheten i lager 2 (underlagrande friktionsmaterial) antas utgöra 

30% av det totala jorddjupet, se figur 10.  

Hydraulisk konduktivitet för jordarter har ansatts utifrån erfarenhet och generella litteraturvärden7. Bergets 

hydrauliska konduktivitet är bestämt av den tidigare beskrivna statistiska analysen medan sprickzoner har 

tillskrivits en betydligt högre konduktivitet. 

   

Figur 10. Utdrag ur grundvattenmodellens struktur i planet (vänster) och på djupet (höger). Planerat brytområde syns i lila markering 
i planet och förklarning till färgkodning ses i efterföljande tabell. 

Tabell 4. Jordarters och bergets konduktivitet (Kh i planet och Kv på djupet) så som de representeras i modellen. 

Färgkod Lager Kh (m/s) Kv (m/s) Typ 

  1 8 ⋅ 10−9 8 ⋅ 10−10 Lera 

  2 8 ⋅ 10−5 5 ⋅ 10−5 Undre friktionsmaterial 

  3 1 ⋅ 10−6 1 ⋅ 10−6 Berg 1 

  4 5,6 ⋅ 10−7 5,6 ⋅ 10−7 Berg 2 

  5 1,4 ⋅ 10−7 1,4 ⋅ 10−7 Berg 3 

  6 5,2 ⋅ 10−8 5,2 ⋅ 10−8 Berg 4 

  7 3 ⋅ 10−8 3 ⋅ 10−8 Berg 5 

  8 1,2 ⋅ 10−8 1,2 ⋅ 10−8 Berg 6 

  9 6,5 ⋅ 10−9 6,5 ⋅ 10−9 Berg 7 

  1 7 ⋅ 10−7 2 ⋅ 10−9 Kärrtorv 

  1,2 5 ⋅ 10−5 1 ⋅ 10−5 Isälvssediment 

  1 3 ⋅ 10−6 1 ⋅ 10−6 Sandig morän 

  1 1 ⋅ 10−6 8 ⋅ 10−7 Sandsiltig morän 

  3, 4, 5 5 ⋅ 10−6 5 ⋅ 10−6 Sprickzon i berg 

                                                      
7 Jords egenskaper, Rolf Larsson, SGI, 2008. 
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4.1.3 Influensområde 

Modellen används för att simulera två fall, dels en situation som representerar dagens förhållanden och 

dels en situation som representerar framtidens helt utbrutna brytområde för berget. För framtidens 

utbrutna område antas ett brytdjup på ca +75 m inom hela planerade brytområdet vilket i modellen 

simuleras som en dränering till +74 m för att simulera att en pumpgrop placeras 1 m under täktbotten. 

Skillnaden mellan de två fallens trycknivåer benämns avsänkning och används för att visualisera 

påverkan. Eftersom ett helt utbrutet brytområde simuleras beskriver resultatet den maximala 

avsänkningen som kan uppstå. Under huvuddelen av täktens drifttid kommer påverkan att vara mindre. 

Avsänkning används i sin tur för att avgränsa ett influensområde inom vilket en viss avsänkning förväntas 

enligt modellen. Här redovisas 3 st. influensområden: ytligt grundvatten, undre magasin och berg. 

Visualiserad gräns för influensområde för ytligt grundvatten motsvarar en avsänkning på 0,1 m i det 

översta lagret. I lager 2 motsvaras samma avsänkning av influensområde för undre magasin. Gränsen för 

influensområde för berg motsvarar en avsänkning på 1 m beräknat på mediandjup av de brunnar som 

ingår i underlag för beräkning av bergets genomsläpplighet. Anledningen till ett lägre värde för 

avgränsning i jordlager beror på att skyddsobjekt kopplat till ytligt grundvatten och grundvatten i ett undre 

magasin ofta är känsligare för påverkan än skyddsobjekt i berg. Som skyddsobjekt i berg finns enligt 

nuvarande underlag endast djupt borrade brunnar i berg vilket styrker ovanstående resonemang än mer. 

Resultatet kan ses i figur 11 samt i större format i ”Bilaga 1 Grundvattenpåverkan”. En diskussion och 

bedömning av motstående intressen görs i kapitel 5 ”Bedömning”. 

 

Figur 11. Simulerade påverkansområden för undre magasin, berg och ytligt jordlager. 

4.1.4 Grundvattenbortledning 

Grundvattenmodellen prognostiserar ett inläckage av grundvatten (exklusive nederbörd) på ca 6 l/s vid 

fullt utbrutet brytområde.  
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4.2 FLÖDESBERÄKNINGAR 

Från täkten kommer både grundvatten och ytvatten att behöva pumpas. Detta s.k. länshållningsvatten 

kommer (efter behandling) att släppas till Slakaån precis utanför brytområdet.  

Utloppet för hela delavrinningsområdet återfinns i dess nordvästra spets, se figur 12. Transporten sker 

framför allt i Slakaån som tillförs vatten av ett antal mindre vattendrag. I och med att brytområdet är inom 

ett och samma avrinningsområde så innebär det att inläckage av grundvatten som behöver släppas från 

täkten inte resulterar i ett utökat flöde vid delavrinningsområdets utlopp. Det är snarare grundvatten som 

redan under nuvarande förhållande troligtvis strömmar ut kring brytområdet och vidare till Slakaån. 

Flödesförändringen vid utloppet till följd av brytning är istället en effekt av förändrad markanvändning.  

Från en framtida täktbotten evotranspirerar en betydligt lägre andel av nederbörden jämfört med från 

nuvarande vegetation. Under nuvarande förhållande sker en avrinning på ca 170 mm/år (se avsnitt om 

hydrologiska förutsättningar) vilket för hela avrinningsområdet (7233 ha) innebär ca 383 l/s. Delbidraget 

från det föreslagna brytområdet (17 ha) är ca 1 l/s. I ett fullt utbrutet brytområde förväntas mindre 

evapotranspiration vilket ger en avrinning på ca 310 mm/år vilket innebär ett delbidrag till 

avrinningsområdet på 2 l/s. Skillnaden för flödet i Slakaåns utlopp är alltså en ökning på ca 1 l/s. 

Ovanstående resonemang utgår från en vattenbalans på en stor skala och motsvarar ett genomsnitt över 

en lång tid (normalperioder). 

 

Figur 12. Vänster: Slakaåns sträckning vid brytområdet, planerad utsläppspunkt, lokala vattendelare samt markavvattningsföretget. 
Höger: Delavrinningsområdet som Slakaån ingår i samt Slakaåns utlopp i dess nordvästra spets. Svart markering i högra figuren 
visar vänstra figurens omfattning. 
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4.2.1 Kapacitet i Slakaån 

I Slakaån i höjd med planerad utsläppspunkt återfinns Vargsätter-Mutebo dikningsföretag. Beräkningar 

görs här i punkter namngivna i enlighet med dikningsföretagets handlingar från 19628 (A, B, C, etc.). 

Eftersom länshållningsvatten planeras att släppas nedströms punkt C kommer dikets kapacitet i punkt B 

att vara dimensionerande för hur mycket länshållningsvatten som kan tillåtas släppas. I dikningsföretagets 

handlingar framgår att dikets dimensionerande flöde kring punkt B är 2760 l/s. Flödet kan jämföras med 

förväntade extremflöden i samma punkt enligt SMHI:s avrinningsmodell S-HYPE9, se tabell 5. I tabellen 

framgår att Slakaån i punkt B är dimensionerad för ett väldigt högt flöde, till och med högre än vad som 

förväntas under en högflödessituation med återkomsttid 50 år. 

Tabell 5. Dimensionerande flöde och flöden enligt SMHI S-HYPE i punkt B. MHQ motsvarar ett högt medelflöde som årligen ofta 
inträffar på våren vid snösmältning, HQ10 motsvarar en högflödessituation med återkomsttid 10 år och HQ50 motsvarar en 
högflödessituation med återkomsttid 50 år. 

Dimensionerande flöde (l/s) MHQ (l/s) HQ10 (l/s) HQ50 (l/s) 

2760 1036 1573 2104 

Tillåtet utflöde av länshållningsvatten bestäms utifrån hur stor andel av tillrinningsområdet till punkt B som 

brytområdet omfattar. Först avgränsas ett tillrinningsområde till punkt B med hjälp av höjddata, se figur 

13. Tillrinningsområdet uppgår till ca 2054 ha vilket kan jämföras med det s.k. nederbördsområdet på 

2300 ha i dikningsföretagets handlingar. Det är dock osäkert om det är nederbördsområde till punkt B 

eller om det är en punkt mellan punkt A och B som dikningsföretagets handlingar avser. Skillnaden det 

utgör för bedömningen i den här utredningen är försumbar och valet att tillskriva punkt B ett 

dimensionerande flöde på 2760 l/s är i sammanhanget ett konservativt val.  

Brytområdets andel av tillrinningsområdet till punkt B är ca 0,5 % vilket innebär att utsläpp av 

länshållningsvatten får uppgå till som mest 0,5 % av det dimensionerande flödet. Det resulterar i ett flöde 

på ca 15 l/s. Då detta motsvarar en extrem flödessituation, dvs mer än ett 50 års flöde, kan vid normala 

högflöden ett större utflöde accepteras utan risk för att skada nedströms vattendrag. En reglering till 20 

l/s rekommenderas vilket också kan ligga till grund för en rimlig vattenhantering.  

 
Figur 13. Tillrinningsområden för punkt B i Slakaån. 

                                                      
8 Aspegren, J, 1962, Handlingar rörande Vargsäter-Mutebo dikingsföretag år 1962. Hämtad från Vattenarkiv Östergötland. 
9 Vattenweb SMHI, https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ 

https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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4.2.2 Dammdimensionering 

En reningsdamm föreslås här dimensioneras utifrån maximalt tillåtet utflöde till Slakaån, d.v.s. 20 l/s. Med 

en sådan reningskapacitet säkerställs att en fullständig rening uppnås även då det behöver släppas som 

mest. Här föreslås en dammyta, Adamm, utifrån VA-FORSK:s10 rapport enligt 

𝐴𝑑𝑎𝑚𝑚 =
3.6𝑄𝑑𝑖𝑚

𝑣𝑝

 

där vp = 0,1 m/s motsvarar sjunkhastighet för aktuella partiklar och Qdim är det dimensionerande flödet från 

dammen. För ett dimensionerande flöde på 20 l/s erhålls en dammyta på ca 720 m2 vilket motsvarar en 

yta med sidor om t.ex. 36 och 20 m. I VA-FORSK:s rekommenderas ett genomsnittligt djup mellan 1 och 

1,5 m vilket innebär en dammvolym på ca 9340 m3 om ett djup på 1,3 m väljs. 

4.2.3 Vattenhantering 

Figur 14 visar en principskiss över vattenhantering i en bergtäkt. Vatten hanteras inom 

verksamhetsområdet med hjälp av pumpgrop och påföljande damm. Pumpgropen placeras under då 

aktuell täktbotten och samlar på sig nederbörd och inläckage av grundvatten. Från pumpgropen pumpas 

vatten upp till en reningsdamm där partiklar kan sedimentera och en viss kvävereduktion kan ske innan 

vattnet släpps till utsläppspunkten och dess recipient, här Slakaån. Ofta anläggs en damm sådan att dess 

reglervolym är tillräckligt stor för att variera med nederbörden, därmed kan flödet och reningen av 

utgående vatten från täkten hållas relativt jämnt. Sedimentationsdammen utformas med varierande djup 

för att säkerställa att plats för både djupzoner och växtzoner och på så sätt få en sedimentation av 

finpartiklar samt en kvävereduktion.  

 

 

Figur 14. Principskiss över vattenhantering i en bergtäkt. 

Flödesbelastningen till dammen vid höga flöden beror till största del på pumpkapaciteten, d.v.s. hur 

mycket vatten som kan lyftas från brytområde till damm. Vid större nederbördstillfällen kommer inte 

pumpkapaciteten att vara tillräcklig och överskottsvatten kommer därför att lagras nere i täkten, i den så 

kallade syltan.  

Syltan utgörs av ca 1 m sprängsten som ofta har hög lagringskapacitet (porositet) vilket innebär att en 

betydande del av vatten från stora nederbördstillfällen kan lagras däri. Exempelvis kan ett 

nederbördstillfälle med återkomsttid 5 år (10 mm nederbörd på 10 minuter) innebära enbart en nivåökning 

på 5 cm i syltan förutsatt en porositet på 0,2 (20 % hålrum).  

                                                      
10 VA-FORSK Rapport 2000:10 ”Utformning och dimensionering av dagvattenreningsanläggningar” 
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4.3 TÄKTSJÖ 

Svevia AB planerar att efterbehandla brytområdet till en täktsjö. Det görs i praktiken i princip genom att 

stänga av pumpen i täktbottens pumpgrop. I samma stund påbörjas uppfyllning av täktsjön vars vatten 

kommer dels från nederbörd och dels från inläckage av grundvatten. Trots att nettonederbörden över en 

vattenyta är liten är den över en längre tid och bidrar till uppfyllning. Nettonederbörden bidrar med samma 

mängd vatten oavsett vattennivån i täktsjön medan inläckage av grundvatten avtar i samband med att 

vattennivån i täktsjön ökar.  

Figur 15 visar hur uppfyllning av täktsjön sker från år till år efter att pumpgropen avvecklats. Redan efter 

ca 2 år är täktsjön mer än 2 m djup. Efter ca 43 år når vattennivån 99 m där den förväntas stabiliseras 

eftersom ytterligare vatten börjar rinna av som ytvatten i brytområdets västra del. 

 

Figur 15. Beräkning för uppfyllnad av täktsjö. Fylld täktsjö till 99 m nås efter ca 43 år. 

Ovanstående resonemang utgår från att täktbotten är fri från massor då uppfyllning av täktsjö börjar och 

tar inte heller eventuell släntbehandling i beaktning. Därmed kommer den verkliga återfyllnaden gå 

snabbare än här redovisad.  

5 BEDÖMNING 

5.1 GRUNDVATTENPÅVERKAN 

Utbredningen av grundvattenpåverkan i berg sker generellt framför allt på djupet och begränsas 

horisontellt av bergets låga vattenförande kapacitet (konduktivitet). Svaghetszoner i berg utgör 

högkonduktiva kanaler vilket kan möjliggöra en horisontellt större utbredning av påverkan i berg. 

Grundvattenpåverkan i det undre magasinet, som utgörs av friktionsmaterial (morän) mellan berg och ett 

överlagrande tätt lager (lera), sker genom ett utbyte av grundvatten mellan berg och det undre magasinet. 

I och med en trycksänkning i berget ökar det befintliga utbytet av grundvatten mellan berg och undre 

magasin vilket på sikt innebär en jämvikt där trycknivån i det undre magasinet sjunkit. På liknande sätt 

sker avsänkning för ytligt grundvatten som under opåverkade förhållanden har ett utbyte av grundvatten 

med det undre magasinet. I takt med att det undre magasinet dräneras sker ett utökat utbyte av 

grundvatten från det ytliga magasinet till det undre magasinet. Det sker också ett utbyte av grundvatten 

mellan ytliga grundvattenmagasin och grundvattenmagasin i berg som på samma sätt ger en påverkan i 

ytligt grundvatten. I grundvattenmagasinens randzoner, till exempel höjdområden eller vattendrag och 

sjöar, finns generellt ett överskott av grundvatten vilket innebär att påverkans begränsas.  

En påverkan i ytligt grundvatten är främst kopplad till risker med grävda brunnar och naturvärden som 

sumpskog med mera, medan en avsänkning i undre magasin främst är kopplad till sättningsrisk och 

grävda brunnar. Inom influensområde berg bör framför allt borrade vatten- och energibrunnar beaktas.  
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5.1.1 Grundvattenpåverkan för ytligt grundvatten 

Figur 16 visar influensområde på ytligt grundvatten tillsammans med motstående intressen som därav 

berörs. I området finns enligt befintligt underlag inga skyddade naturområden. Sumpskogen söder om 

brytområdet är som närmast ca 300 m från influensområde för ytligt grundvatten medan sumpskogen 

västerut är en dryg kilometer utanför influensområde för ytligt grundvatten, därmed bedöms de inte kunna 

påverkas av planerad brytning.  

Inom influensområde för ytligt grundvatten återfinns ett antal grävda brunnar. Sydost om brytområdet, vid 

Eklund, återfinns ett höjdområde med 5 stycken grävda brunnar som befinner sig inom influensområde 

för ytligt grundvatten men med osäkert exakt läge. Eftersom brunnarna är belägna i det yttersta området 

för påverkan i ytligt grundvatten kommer det inte märkas någon påverkan förrän brytområdet är fullt (eller 

nästintill fullt) utbrutet. I samband med vidare inventeringar bör brunnarnas djup och exakta läge 

säkerställas. Inom höjdområdet bör grundvattenrör för ett kontrollprogram installeras så att 

grundvattennivåer kan övervakas. En eventuell påverkan från bergtäkten kan i och med bergtäktens 

succesiva brytning observeras och vid behov kan då ersättningsbrunnar borras.  

Precis öster om brytområdet, på andra sidan Riksväg 23, återfinns en grävd brunn i osäkert läge vid 

Sundsholm. Även denna brunn återfinns på det yttersta området av influensområdets utbredning, varav 

en eventuell påverkan uppkommer mot slutet av tillståndet. Grundvattenrör bör installeras i närheten, 

förslagsvis mellan fastigheten och täkten, och ingå i kontrollprogram för att övervaka grundvattennivåer.  

Nordost om brytområdet finns ytterligare två grävda brunnar som befinner sig på randen av 

influensområdet för ytligt grundvatten. I randen av influensområdet är påverkan så pass liten att det är 

osannolikt att en brunn påverkas men för att säkerställa detta kan grundvattenrör installeras även i det 

här området och likt övriga grundvattenrör ingå i ett kontrollprogram. En okänd brunn återfinns väster om 

brytområdet som med tanke på dess läge i ett höjdområde sannolikt är borrad. Brunnen kan inspekteras 

på plats om tillstånd ges och om nödvändigt kan grundvattenrör för ett kontrollprogram även installeras 

här. Risken för en skadlig påverkan bedöms som låg även om brunnen är grävd.   

 

Figur 16. Influensområde ytligt grundvatten, brunnar är inventerade av Svevia AB under våren 2020.  
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5.1.2 Grundvattenpåverkan i undre magasin 

Figur 17 visar influensområde för undre magasin och motstående intresse som därav berörs. Inom 

influensområde undre magasin sträcker sig riksväg 23 i nord-sydlig riktning öster om brytområdet. I 

samband med planering av Dömestorp bergtäkt har en geoteknisk bedömning gjorts11. I bedömningen 

konstateras att ingen risk för stabilitetsbrott föreligger.  Risk för skador till följd av sättningar under vägen 

bedöms som mycket låg då vägen kommer att toppjusteras ett antal gånger under bergtäktens drifttid. 

Risken för skada kan övervakas med hjälp av ett kontrollprogram, förslagsvis installeras ett antal 

grundvattenrör mellan bergtäkten och vägen. Grundvattenrören kan kompletteras med dubbar i vägens 

krönkant för mätning av eventuella sättningar.  

Om byggnader är grundlagda på lera skulle sättningar kunna uppstå. I figur 17 identifieras två sådana 

områden som återfinns mot gränsen av influensområdet varvid en skadlig påverkan bedöms som mindre 

troligt. Det rekommenderas en grundläggningsinventering för de byggnader som befinner sig både inom 

lerområden och influensområde för undre magasin i fallet tillstånd ges, samt följa upp 

grundvattensänkningen i undre magasin inom ett kontrollprogram.  

Inga grävda brunnar inom influensområdet för undre magasin är enligt nuvarande underlag belägna i 

lerområden. De grävda brunnar som är inom influensområdet är belägna i höjdområden och diskuteras i 

avsnitt 5.1.1.  

 

Figur 17. Influensområde för undre magasin, brunnar är inventerade av Svevia AB under våren 2020. 

  

                                                      
11 Bedömning av påverkan på väg 23/24 vid bergtäkt på fastigheten Dömestorp 2:3. Björn Pettersson, SWECO. 2020-02-19 



 
 

 

 
10293700 •  Svevia Dömestorp  | 20   

5.1.3 Grundvattenpåverkan i berg 

Inom influensområde för berg återfinns 3 stycken borrade brunnar, samtliga i utkanten av influensområdet. 

I brunnsinventeringen som genomförts av Svevia AB under våren 2020 framgår inte totaldjup för någon 

av brunnarna men eftersom samtliga används för bergvärme så är de sannolikt djupt borrade. För samtliga 

brunnarna förväntas en avsänkning på drygt 1 m enligt modellen, innebär att det för borrade brunnar finns 

låg risk för skada. För att säkerställa att ingen skada sker bör grundvattenrör installeras i dessa brunnars 

riktning vilka då kan ingå i ett kontrollprogram för att övervaka grundvattennivåer. Eftersom brunnarna är 

i utkanten av influensområdet sker en eventuell påverkan då brytområdet är fullt utbrutet, vilket innebär 

att en påverkan kan observeras innan risk för skada föreligger. 

 

Figur 18. Influensområde för berg, brunnar inventerade av Svevia AB under våren 2020. 

5.1.4 Föreslagna åtgärder 

I samband med brytning bör ett kontrollprogram för grundvatten upprättas i syfte att följa upp påverkan. 

Kontrollprogrammet består förslagsvis av ett antal grundvattenrör i berg och jord utanför brytområdet. 

Grundvattenrören placeras mellan brytområde och motstående intressen för att uppmärksamma en 

påverkan från brytningen i riktning mot motstående intressen. I och med att utbrytningen sker över en lång 

tid finns därmed möjlighet att upptäcka och åtgärda risker i god tid. Brunnar som riskerar att påverkas kan 

därmed vid behov ersättas i god tid.  

Vid riksväg 23/24 bör grundvattenrören kompletteras med dubbar i vägens krönkant för att övervaka 

eventuella sättningar. 

Kontrollprogrammets utformning bör fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten om ett tillstånd ges.  
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5.2 FLÖDESPÅVERKAN 

Utsläppet av länshållningsvatten kommer att ske i ett dikningsföretag. Ur dikningsföretagets handlingar 

framgår att kapacitet nedströms planerad utsläppspunkt är 2760 l/s varav ca 15 l/s härrör idag härrör från 

det område som planeras till brytområde, som motiverat i kapitel 4.2.1 kan ett aningen högre flöde 

accepteras utan risk för skada. Reglerat flöde från bergtäkt till Slakaån kan sättas till 20 l/s, det är även 

motsvarande flöde som reningsdammen är dimensionerad för. Under normalförhållanden, d.v.s i 

genomsnitt över en lång tid, förväntas ett flöde av länshållningsvatten från täkten uppgå till 8 l/s vid fullt 

utbrutet brytområde (6 l/s grundvatten och 2 l/s från nederbörd).  

Vid enskilda extrema nederbördstillfällen kommer bergtäktens sylta att fylla funktion som regleringsvolym.  

6 SLUTSATS 

 Inga grundvattenberoende naturmiljöer har identifierats inom influensområdet.  

 Resultaten visar att 3 borrade brunnar öster om brytområdet eventuellt kan påverkas av 

brytning, dock mot slutet av bryttiden.  

 Det förekommer grävda brunnar som kan påverkas negativt mot slutet av bryttiden.  

 Inom influensområdet för undre magasin återfinns riksväg 23. I den geotekniska bedömning 

som utförts konstateras att ingen risk för stabilitetsbrott föreligger. Risk för skadliga sättningar 

är mycket låg och kan övervakas med ett kontrollprogram där grundvattenrör och dubbar 

installeras intill vägen.  

 Det förekommer två byggnader som återfinns i randen mellan lera och morän alternativt på 

lera. En grundvattensänkning i undre magasin i kombination med vissa typer av 

grundläggning kan orsaka sättningar. Dock ligger dessa fastigheter nära gränsen av 

influensområdet varvid risken anses som låg. En påverkan i undre magasinet kan följas upp 

i och med kontrollprogrammet och åtgärder kan vidtas vid behov. Risk för sättning uppstår 

endast om byggnader är grundlagda på lera.  

 Vid ett fullt utbrutet brytområde förväntas totalt 8 l/s länshållningsvatten behöva släppas från 

bergtäkt till Slakaån. Vid enskilda nederbördstillfällen kommer bergtäktens sylta fylla funktion 

som regleringsvolym. Med anledning av dikningsföretagets dimensioner får som mest 20 l/s 

släppas vid utsläppspunkten. En sedimentationsdamm på 720 m2 ser till att rening uppnås 

även om 20 l/s behöver släppas. 

 En täktsjö förväntas vara fylld till sin högsta nivå ca 43 år efter att verksamheten upphör. 

Redan efter ca 2 år är täktsjön mer än 2 m djup. 

 Ett kontrollprogram föreslås som syftar till att i ett tidigt skede uppmärksamma en påverkan 

från brytning. I och med att brytning sker succesivt kan eventuella åtgärder sättas in i god tid. 

Kontrollprogrammet består av grundvattenrör och dubbar för att övervaka grundvattennivåer 

respektive sättningar, omfattningen bör fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten.  

 De motstående intressen som identifierats inom redovisade influensområden är ett antal 

grävda och borrade brunnar, en brunn med okänt djup samt sättningsrisker. 

Vattenverksamheten torde därför vara att betrakta som tillståndspliktig enligt 11 kap, § 12, 

miljöbalken.  
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