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Översiktlig bedömning av påverkan på nyckelbiotop vid bortledning av 
grundvatten via dränering/grundvattensänkning 

Orientering 

Området Tingsbacken är beläget inom ett grönområde i den sydvästra delen av Alvesta 
samhälle (figur 1). Den sydvästra delen av området ska planläggas för byggnation av bostäder. 

Området som ska bebyggas är beläget på en nivå om ca +145 m över havet och har en klar 
lutning från nordost mot sydväst. Marken är utfylld, då där tidigare har varit odlings-, betes- och 
sankmark. Området används idag som fotbollsplan och rekreationsyta där folk går och rastar 
hundar m.m. Inom området har, enligt uppgift, det tidigare sanka området i den sydvästra delen 
fyllts ut med spån från VIDA Alvesta sågverk. Därutöver har andra massor körts dit för utfyllnad. 
Det finns inga uppgifter om att det förekommit någon annan specifik verksamhet inom området, 
utan det har varit ett grönområde under lång tid. 

 

 
Figur 1. Översiktskarta, Alvesta. Lokalisering av Tingsbacken är markerad med blåstreckad ring.( Källa: © 
OpenStreetMap:s bidragsgivar” ) 
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I den nordöstra delen av Tingsbacken finns en markerad skogsbeklädd kulle med en högsta 
marknivå på ca +155 m över havet. Kullen, som beskogas av ekar, är registrerad hos 
Skogsstyrelsen som en nyckelbiotop. Enligt Länsstyrelsens databas VISS finns dock inga 
uppgifter om att kullen skulle vara utpekat som reservat eller liknande. 

I samband med detaljplaneprocessen har frågor uppkommit huruvida en exploatering med 
tillhörande dränering och hårdgörning av omkringliggande (utfyllda) markytor skulle påverka 
ekskogen, med fokus på risker vid bortledning av grundvatten. Ekskogen kommer inte att 
beröras fysiskt av den planerade exploateringen, det vill säga inget markintrång kommer att ske 
och ingen förändring av arealen av ekskogen kommer att ske. Totalt omfattar planområdet ca 
41 000 m2, varav ekskogen (den skogsbeklädda kullen) omfattar ca 12 000 m2. 

På uppdrag av Alvesta kommun har Sweco gjort en översiktlig utredning i syfte att belysa 
frågeställningen. Resultatet av den utförda utredningen ska utgöra ett underlag för den fortsatta 
detaljplaneprocessen. Målet är att utredningen ska innehålla en bedömning av hur olika stor 
bebyggd yta påverkar nyckelbiotopen avseende grundvattentillgång. Rapportering sker i 
föreliggande PM. 
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Geologi och hydrogeologi 

Jordlager 

Den skogsbeklädda kullen (fortsättningsvis kallad ekoskogen) är belägen på en tydlig höjd 
bestående av sandig till siltig morän (figur 2). Detta har verifierats vid fältundersökningar (vilka 
har redovisats separat). Djupet till berg är inte fastställt, men borrstopp (mot berg/block) erhölls i 
en provtagningspunkt på två meters djup (+148 m.ö.h.) utan att tydlig grundvattenyta hade 
påträffats. 

De naturliga jordlagren i de västra och sydvästra delarna av planområdet ska, enligt den 
kartering som SGU har utfört, bestå av glacial silt (figur 2). Vid den utförda fältundersökningen 
påträffades siltiga och sandiga skikt vilket verifierar karteringen. Silten och sanden överlagras 
generellt av fyllnadsmassor. I de centrala delarna återfinns även skikt med gyttja och torv 
mellan fyllning och silten. Djupet till berg är inte fastställt. 

De påträffade jordlagren stämmer överens med SGU:s kartering, och påträffade skikt av torv 
och gyttja sammanfaller med område som enligt ekonomiska kartan 1950 varit betesmark. 
Resultaten överensstämmer även med utfallet av den geotekniska undersökning som utfördes 
på delar av kvarteret Läkaren 1970, beläget norr om ekskogen (figur 2). Även här konstaterades 
fyllning och/eller torv som överlagrade finare jordarter som mot djupet övergick till något grövre 
sandigare/grusigare material. 

Sammanfattningsvis bedöms de naturliga jordlagren bestå av jordarter med begränsad 
infiltrationskapacitet. Fyllningen är av grövre natur och bedöms kunna infiltrera nederbörd, som 
då kan komma att bli stående på de mindre genomsläppliga jordlager som underlagrar 
fyllningen.  

 

 
Figur 2. Jordartskarta, SGU, med ungefärlig lokalisering av planområde (blåstreckad linje). Gula områden anger glacial 
silt, ljusblått anger sandig morän och grönt anger isälvssediment (SGU, 2015). Det näraliggande kvarteret Läkaren är 
markerat. 

Kv. Läkaren 
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Grundvatten 

Grundvattennivåerna i området ligger generellt på mellan +143,0 och +143,5 m.ö.h. enligt 
resultat vid avläsningar vid ett tillfälle i maj 2015. Dagen för avläsningar hade föregåtts av en 
dag med nederbörd (ca 6 mm). Detta innebär att grundvattnet ligger ca 1-1,5 meter under 
markytan och ställvis står uppe i fyllningen.  I en av provtagningspunkterna avlästes 
grundvattennivån även i oktober 2014, resultatet visade på mycket små skillnader jämfört med 
avläsningen i maj 2015. I provtagningspunkten en bit upp i ekskogen kunde någon tydlig 
grundvattennivå inte påträffas. Ekskogen bedöms därför i huvudsak ta upp det vatten som faller 
på kullen. 

Normalt varierar grundvattennivåerna med årstiderna. Vid Alvesta f.d. vattentäkt norr om 
centralorten har variationerna under 2014-09-15—2015-06-02 studerats. Variationen under 
denna period var ca 70 cm mellan högsta och lägsta nivå. Oktober 2014 och maj 2015 
uppvisade ungefär samma nivåer. Högsta nivåer uppmättes under vinterhalvåret och tidig vår.  

Grundvattenmagasinet i Alvesta f.d. vattentäkt har sannolikt ingen hydraulisk kontakt med 
jordlagren vid Tingsbacken, men ger en fingervisning om normala variationer av 
grundvattennivåer. I mindre genomsläppliga jordarter (t ex morän, silt) kan variationerna vara 
större och uppgå till storleksordningen en eller flera meter över ett år. Variationerna inom 
området Tingsbacken är inte utredda. 

En grundvattenyta som på några platser står i fyllningsmassorna indikerar att delar av området 
före utfyllnad tidvis ha stått under vatten. Idag bedöms delar av det utfyllda området kunna bli 
vattensjukt vid större nederbördsmängder. Området har sannolikt historiskt ha avvattnats med 
diken mot Hjortsbergaån eller direkt till Salen efter det att Salen sänktes. Skyfallskarteringen 
(DHI) visar på två tydliga lågpunkter där nederbörd kommer samlas vid stora regnmängder. 

Sammanfattningsvis konstateras att delar av området behöver höjas för att undvika att det ställs 
under vatten vid stora nederbördsmängder. 

Nederbörd och avrinning 

Årsnederbörden i det aktuella området uppgår till ca 630-660 mm/år enligt statistik från SMHI, 
stationerna Härlöv och Ohs. 

Årsmedelavrinningen, som är summan av yt- och grundvattenavrinningen, är ett mått på den 
långsiktiga vattentillgången/grundvattenbildningen i ett område. Avrinningen är enkelt uttryckt 
den del av nederbörden som inte avdunstar eller tas upp av växtlighet utan bildar yt- eller 
grundvatten (i jordlager). I det aktuella området uppgår avrinningen till 250-300 mm/år eller 8-10 
l/s och km2 (Söderholm m.fl., 1987). Avrinningen har en säsongsvariation som påverkas av 
avdunstningens variation. Avdunstningen följer i stort sett temperaturen och når därmed sitt 
högsta värde sommartid, men är låg under senhöst och vinter. Det är detta som gör att man 
normalt får en tydlig årsrytm i grundvattennivåvariationer i jordlager, med lägre nivåer under 
kalla vintrar och på sommaren och högre nivåer under vår och höst. 
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Beskrivning nyckelbiotop 

Ekskogen på Tingsbacken (figur 3-4) är registrerad som nyckelbiotop hos Skogsstyrelsen och 
inventerades 2008 (N 732-2008). Enligt beskrivningen är Tingsbacken en kulle om ca 1,1 ha 
som sannolikt bär på kulturhistoriska värden men att naturvärdena är knutna till de gamla och 
spärrgreniga ekarna. 
 

 
Figur 3. Ekskogen, Tingsbacken, sydvästra gränsen mot utfyllt expolateringsområde. Bilden tagen från väster. (Foto: 
Håkan Wennerberg, 2015-04-22). 
 

 
Figur 4. Ekskogen, Tingsbacken, sedd från sydväst. I förgrunden syns den delvis utfyllda markytan där det planeras 
bebyggelse. (Foto: Håkan Wennerberg, 2015-04-22). 
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En eftersökning har utförts av information kring eken som träd och ekskog och utifrån denna 
sökning konstateras följande: 

- Framförallt gamla ekar, som är vana vid en viss miljö, är känsliga för förändringar av 
livsmiljön. Förändringar bör ske i små steg under en period om 15-20 år. Om 
förändringar sker alltför fort riskerar hela beståndet att dö. 

- Ekar tål att stå i ganska torra miljöer men kan trots detta vara känsliga för torka, främst 
på våren då trädet sätter blad och börjar använda vatten. Eken är även känslig för alltför 
högt stående grundvatten och önskar ett friskt rörligt grundvatten. Enligt en referens så 
säger ”gammal kunskap att eken vill stå med fötterna i vatten men inte bada”. 

- Hur en dränering påverkar ekarna beror mycket på hur rotsystemet är uppbyggt. Har 
rötterna växt ner och hämtar vätska från det område som dräneras eller från 
grundvattnet så riskerar ekarna att utsättas för en torkstress om grundvattennivån 
sänks. 

- Ekens vattenbehov beror mycket på vädret. Normalt sett höjs vattennivån i marken 
under höst och vinter och är som högst till våren när trädet börjar använda vattnet. En 
ek bedöms kunna transpirera 200-300 liter per dag om vädret är varmt och soligt. 

- Erhållna uppgifter om rotsystemets utbredning på en ek varierar. Några uppgifter anger 
att rotsystemets utbredning i huvudsak motsvarar kronans utbredning. Rotsystemet kan 
dock sprida ut sig till 4 gånger kronans radie och ännu längre om det är bra 
förutsättningar och marken inte störs. På åkrar som inte plöjs kan de till exempel 
sträcka sig 100-200 m från stammen. 

- Eken bildar normalt sett ett djupt rotsystem och är därför vårt stormtåligaste trädslag. 
Rotdjup på 1,5 meter har framkommit i studien. 

- Eken kan tåla stor förlust av både rötter och krona om den inte drabbas av sekundära 
skadegörare. Eken skjuter nya skott (vattskott) och nya rötter kan bildas. Omfattande 
rotdöd följs dock ofta av lika stor krondöd. 

- En förändring av normalt tillrinnande ytvatten (genom till exempel barriärskapande 
åtgärder, djup avskärande schaktning eller sprängning) bedöms kunna leda till mer 
skada än en sänkt grundvattenyta. 

Avslutningsvis konstateras att det inte har framkommit några uppgifter om att befintlig 
bostadsbebyggelse eller näraliggande fritidshem har inneburit någon negativ påverkan på 
ekskogen. 
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Om grundläggning och dränering 

Grundläggningen av byggnation sker vanligen genom grundläggning på pålar eller med platta 
på mark. Grundläggning på pålar sker då markens egenskaper riskerar att generera sättningar i 
framtida byggnader. Ett alternativ till grundläggning på pålar är att först göra en urgrävning av 
sättningskänsliga jordmassor, ersätta dem med för ändamålet lämpligt material och genomföra 
en grundläggning med platta på mark. Lämplig grundläggningsmetod kan inte fastställas förrän 
en grundlig geoteknisk undersökning har utförts och utvärderats. 
Vid grundläggning under marknivå måste byggnadsdelarna skyddas mot vatten som 
förekommer dels som ytvatten och dels som grundvatten och porvatten (Nevander & 
Elmarsson, 1994). Detta sker genom avledande eller dränerande åtgärder. Kapillärbrytande 
skikt skyddar mot att fukt tränger in i byggnadens konstruktion. 

Avledande åtgärder innebär huvudsakligen att marken kring huset planeras så att ytvatten leds 
bort från huset. Hänsyn ska tas till risken för sättningar av marken närmast byggnaden. Vid 
starkt sluttande terräng kan tillrinnande vatten avledas via avskärande diken. En avledande 
åtgärd är till exempel att man genom en korrekt höjdsättning av byggnader och omgivande mark 
medger att takvatten och nederbörd leds till öppna gräsytor (el likn) där de kan avdunsta eller 
infiltrera. 

Dräneringens huvudsakliga uppgift är att leda bort ytvatten från husets grund och skydda huset 
mot vattenflöden i marken. Enligt Svenskt Vatten (2004) gäller bland annat att dränering ska 
utföras så att markens naturliga grundvattennivåer i möjligaste mån bibehålls. Medger inte 
höjdförhållandena på platsen att dränvatten avleds med självfall till drän- eller dagvattenledning 
och LOD-anläggning kan pumpning ske. Höjdsättningen av byggnader och mark påverkar även 
behovet av dränering under plattan, detta sker främst när ytorna är stora och det finns risk att 
grundvatten tar sig upp till plattan. Grundläggning över högsta grundvattennivå och på grövre 
material minskar denna risk. 

Vilka dräneringsåtgärder som behövs beror delvis på jordarternas genomsläpplighet (Nevander 
& Elmarsson, 1994). Genomsläppligheten i befintliga naturliga jordarter är inte fullt ut utredda 
men anses tillhöra kategorierna ”täta” eller ”måttligt genomsläppliga” jordarter: 

- Täta jordarter är fukthållande och här sker vattentransporten långsamt. Grundvatten 
kring byggnader i täta jordar kan avledas genom att dränerande skikt läggs runt 
grundmuren och under golv. 

- I måttligt genomsläppliga jordarter kan vatten från nederbörd perkolera mot 
grundvattenytan. Vatten kan också transporteras kapillärt. Vid grundläggning över 
högsta förekommande grundvattenyta behöver dränering i princip endast anordnas vid 
grundmuren. 

Enligt Alvesta kommun kommer grundläggningsnivån på Tingsbacken inte att understiga 
dagens marknivå. Detta torde innebära att syftet med en dränering i huvudsak kommer vara 
inriktad på att leda bort den nederbörd som kan perkolera ner genom marken i anslutning till 
uppförda byggnader samt leda bort en stigande grundvattenyta vid omfattande nederbörd. 
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Översiktlig vattenbalansberäkning – påverkan vid hårdgörning 

Det område som av kommunen bedöms möjligt att exploatera uppgår till maximalt 21 000 m2. 

Avrinningskoefficienten är ett uttryck för hur stor del av nederbörden som avrinner efter förluster 
genom avdunstning, infiltration och absorption av växtlighet eller genom magasinering i 
markytans ojämnheter (Svenskt Vatten, 2004). Avrinningskoefficienten är vidare ett mått på den 
maximala andel av ett avrinningsområde som kan bidra till avrinningen. Den beror, förutom på 
exploateringsgrad och andel hårdgjord yta på områdets lutning och regnintensitet. För 
bebyggda områden kan avrinningskoefficienten överslagsmässigt sättas lika med andelen 
hårdgjord yta. 

En mycket överslagsmässig beräkning har utförts i syfte att åskådliggöra hur andelen hårdgjord 
yta teoretiskt skulle påverka grundvattennivån i ett område. Detta är av vikt eftersom 
grundvattennivåns läge fungerar i huvudsak som en regulator av vattnet i marknivå. Om 
grundvattenytan sänks skapas en större skillnad i vattentryck vilket gör marknivån torrare. 
Beräkningen är mycket översiktlig och utvärdering ska ske av storleksordningar snarare än 
exakta siffror. 

Med avrinning menas i detta sammanhang att vatten avleds till ledning och därmed inte ges 
möjlighet att infiltrera. 

Beräkningen utgår från följande: 

Exploateringsområde: 21 000 m2 
Avrinningskoefficient: samma som andelen hårdgjord yta 
Grundvattenbildning: 300 mm/år 
Porositet:  30 % 

Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 1. Teoretiskt skulle alltså en hårdgörning av 30 
% ge en bestående sänkning av grundvattennivån på 30 cm. En hårdgörning av 50 % av 
planområdet skulle, på samma sätt, ge en bestående sänkning av grundvattennivån på 50 cm. 
Hårdgörningsgraden på 50 % bedöms dock vara i överkant för den bostadsbebyggelse som 
planeras. I beräkningsunderlag från Svenskt vatten (2004) anges avrinningskoefficienter på 25-
40 % för villatomter, radhus och flerfamiljshus som byggs med öppet byggnadssätt. En 
avrinningskoefficient på 50 % är därmed inte troligt med hänsyn till kommunens planer. 
Tabell 1. Överslagsberäkning av påverkan på grundvattennivåer inom exploateringsområde om 21 000 m2 till följd av 
hårdgörning av markyta. 
Andel hårdgjord yta 

(%) 
Hårdgjord yta 

(m2) 
Avrinning 

(m3/år) 
Teoretisk sänkning av 

grundvattenytan 
(m) 

10 2 100 630 0,1 
30 6 300 1 900 0,3 
50 10 500 3 200 0,5 
70 14 700 4 400 0,7 
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Sammanfattande diskussion med rekommendationer 

Sweco har gjort en översiktlig utredning i syfte att belysa frågan ifall en exploatering i anslutning 
till ekskogen vid Tingsbacken, med tillhörande dränering och hårdgörning av omkringliggande 
(utfyllda) markytor, skulle påverka ekskogen - med fokus på risker vid bortledning av 
grundvatten. 

Ekskogen är belägen på en tydligt markerad kulle där jordlagren bedöms bestå av sandig/siltig 
morän som i sin tur vilar på berg och där någon tydlig grundvattenyta saknas. Området runt 
kullen består av utfylld odlings- och betesmark vilket påträffade jordlagerföljder vittnar om. 
Ekskogen bedöms därför vara belägen på en geologisk enhet som skiljer sig från (ytliga) 
geologiska formationen på det område som avses exploateras. 

Eftersom ekarna i huvudsak är belägna ”uppe på” kullen är bedömningen att träden i huvudsak 
nyttjar den nederbörd som faller på kullen. Randträden kan dock antas nyttiggöra en del av det 
vatten som står i och faller på de omkringliggande lågområdena. Bedömningen är att 
grundvattennivåerna i det utfyllda området varierar över året. Hur stor variationen är har inte 
kunnat fastställas utan kräver en långtidsmätning av grundvattennivåer. Randträden kan dock 
antas vara vana vid en varierande grundvattennivå över året. 

Den information som inhämtats om ekens behov och förutsättningar varierar något, här har inte 
kunnat erhållas en entydig bild. Dock konstateras att eken är ett träd som härdar ut på den mark 
den växer, och att eken är känslig för snabba och omfattande förändringar av livsmiljön. Ekens 
rotsystem bedöms i huvudsak rymmas innanför krongränsen. 

En mycket översiktlig analys av hårdgörningens påverkan på grundvattennivån har utförts. 
Resultatet antyder att en hårdgörning på 30-50 % kan komma att sänka grundvattenytan några 
decimeter. Analysen utgår från att grundvatten i området enbart tillförs ovanifrån. I det fall vatten 
även tillföras från omgivande områden blir effekten sannolikt mindre. Sammanfattningsvis görs 
bedömningen att en hårdgörning av denna storleksordning inte borde innebära några risker för 
skador på ekarna på den intilliggande kullen. Det behöver inte heller vara en nackdel att den 
exploaterade ytan får en fungerande dränering, då den på sina håll tenderar att bli vattensjuk 
vid höga vattenstånd. 

Då det har framgått att ekar är känsliga för förändringar, samt med hänsyn till osäkerheterna i 
studien, måste målet vid exploateringen vara att minimera förändringar i syfte att inte riskera en 
skadlig påverkan. Utgångspunkten måste därför vara ara att grundvattennivån och variationer i 
denna under årstiderna, så långt det är möjligt, skall vara samma före byggnation och efter.  

Utifrån detta resonemang ges följande rekommendationer för den fortsatta processen: 
 
Planeringsskede 

- Inventera ekskogen, framförallt randträden, som underlag för senare bedömning av ifall 
expolateringen haft någon påverkan. 

- Utför en geoteknisk utredning för att klarlägga grundläggningsförutsättningarna och 
behoven av utskiftning av jordmassor. I denna utredning bör även klargöras 
dräneringsförutsättningarna utifrån de naturliga jordlagrens genomsläpplighet. 
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- Mät grundvattennivåer inom området under ett års tid i syfte att erhålla uppgifter om den 
naturliga variationen och grundvattennivåns lägsta respektive högsta nivåer. Resultatet 
från mätningarna ger information om vilka grundvattennivåer som framförallt randträden 
är vana vid. Och resultatet ger även ett underlag för höjdsättningen av området. 

- Höjdsätt området på så sätt att behovet av grundvattensänkning/dränering minimeras. 
Höjdsättning ska ske i enlighet med Svenskt Vattens rekommendationer och bör även 
utgå från den av DHI utförda skyfallskarteringen. 

- Höjdsättningen av området bör ge möjlighet för del av avrinnande vatten att infiltrera i 
riktning mot ekskogen. 

- Undvik att förändra nivåer på befintlig dränering i området (diken, dränerande 
ledningsgravar) i syfte att minimera förändringar av livsmiljön. 

- En skyddszon runt det enskilda trädet bör sträcka sig som en cirkel med en diameter 
som är minst 15 gånger stammens diameter. Inom denna zon bör inte schaktning, 
transporter med tunga fordon, upplagsverksamhet, uppställning av material eller 
hantering av kemikalier och bränslen ske. 

- Planlägg området så att tillräckligt säkerhetsavstånd hålls till befintliga träd för att 
möjliggöra fortsatt tillväxt och samtidigt undvika framtida krav från de boende på 
trädfällning (säkerhetsavstånd -risker). Kommunens ansatta buffertzon på 15 meter från 
krongräns bedöms som tillräcklig. 

- Områdets planering måste möjliggöra framkomlighet för tyngre fordon med kran för 
eventuell framtida trädfällning.  

Projekteringsskede 

- Minimera andelen hårdgjorda ytor som försvårar infiltration av nederbörd. 

- Använd genomsläppliga material i markytan för att möjliggöra en utspridd infiltration. 

- Leda tillkommande dagvatten och dränvatten till öppna diken för att möjliggöra 
infiltration, gäller även takvatten. 

- Vid utskiftning av jordmassor föreslås återfyllning med genomsläppligt material för att 
minska behovet av särskild dränering kring byggnader. 

Entreprenadskede 

- Utgå från rekommendationer i Länsstyrelsernas skrift ”Skydda träden vid arbeten”. 

- Ställ krav på eventuella rötter som framkommer vid schaktningsarbeteska skyddas. 

- Kontrollera grundvattennivåer i anslutning till ekskogen. 

Driftskede (efter byggnation) 

- Inventera ekskogen, framförallt randträden, som uppföljning av eventuell påverkan. 
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- Mät grundvattennivåer inom området under några års tid i syfte att utvärdera ifall 
exploateringen har påverkat grundvattennivån – jämför med mätningar utförda före 
exploatering. 

- Vid synlig påverkan på grundvattennivå och ekträden kan åtgärder i form av tillförsel av 
vatten/infiltration alternativt dränering bli aktuellt. 

- Utför säkerhetsbeskärning av randträd i syfte att förebygga skador i form av nedfallande 
grenar och stamdelar på allmänna eller privata markytor. Beskärningen ska utföras i tid 
så att man undviker en situation då hela trädet behöver fällas. 
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