Komplettering av ansökan gällande sökt tillstånd för bergtäkt på
fastigheten Engaholm 1:1 i Alvesta kommun
D.nr. 551‐9381‐17
Numreringen nedan hänvisar till Länsstyrelsen i Kalmars föreläggande 2018-06-19.
Swerock AB har sedan tidigare fått ta del av yttranden från länsstyrelsen i Kronoborgs län
samt Alvesta kommun, dessa besvaras i Bilaga AA och i nedanstående text hänvisas till
denna.
1.Samråd
WSP tog fram ett PM med bedömningsunderlag vatten inför samråd, se Bilaga BB, som
översändes till Länsstyrelsen i Kronobergs län liksom Alvesta kommun i augusti 2017 (PMet
har inte bifogats täktansökan eftersom det är nästan samma som den slutliga bedömningen i
Bilaga H i ansökan). Sammantaget görs bedömningen att skada på enskilda eller allmänna
intressen inte uppkommer som följd av den vattenverksamhet som av nödvändighet sker som
följd av planerad bergtäkt om tillstånd till denna medges. Vattenverksamheten ska därmed inte
ses som tillståndspliktig utan hänföras till undantagsregeln i §12, 11 kap MB.
Bedömningsunderlaget presenterades och diskuterades också under samrådet, se Bilaga S i
täktansökan.
Hydrologin är också med i det skriftliga samrådet som hölls med närboende och övriga berörda
myndigheter och organisationer, se Bilaga U i täktansökan. SGU, Havs- och vattenmyndigheten
liksom Naturvårdsverket svarade att de avstår från att yttra sig i ärendet, se Sektion 4.23 i
täktansökan.
2. Koordinater
Täktens centrumkoordinater i koordinatsystemet SWEREF 99 TM är 475266; 6304290
3. Naglatorp
Naglatorp ligger på samma fastighet som täkten och är fallfärdigt och otjänlig som bostad.
Behövs ytterligare intyg kan markägaren (Anders Koskull) bistå med detta. Naglatorp ligger
235 meter från brytningsområdet.
4. Ekonomisk säkerhet
Se punkt 6 i Bilaga AA.
5. Verksamhetskod
Verksamhetens kod är 10.11 (täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25
hektar), se Sektion 3.1 i täktansökan.
6. Verksamhetstider
Även transporterna kommer i normalfallet att ske endast helgfria vardagar måndag till och med
fredag kl. 06 - 18.
Efter medgivande av tillsynsmyndigheten får verksamhet ske även andra tider, om det uppstår
akut behov av material. Exempel på detta kan behövas är om någon väg behöver lagas, större
gjutningar i en betongstation vid exempelvis ett brobygge, halkbekämpning vintertid mm.
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7. Sommaruppehåll
Swerock AB avser inte att ansöka om sommaruppehåll då produktion av exempelvis material
till asfalt behöver ske även sommartid.
8. Brytning / buller
Brytningen börjar i brytningsområdets södra del, se Sektion 4.19.3 samt Bilaga J i täktansökan.
Salvornas riktning (sydvästlig) diskuteras i Bilaga L (Riskanalys och vibrationsutredning
avseende Täktverksamhet) i ansökan för täkten.
I bullerberäkningarna har vi antagit ett värsta bullerscenario d.v.s. att all verksamhet kommer
att pågå samtidigt dvs borrning, krossning och utlastning. Planerat antal lastbilstransporter har
i beräkningarna ansatts till det antal som dimensioneras av ett maximalt årsuttag av bergmaterial
i täkten. Borrning placeras alltid på högsta pallnivå i beräkningarna. Notera också att
brytningsområdet minskats något i öster sedan utredningen gjordes, vilket medför att
bullerspridningen minskar österut. Likaså har det ansökta uttaget minskats ner från 400 000
ton/år till 300 000 ton/år.
Bullerberäkningarna för verksamheten i Alvesta har indelats i 4 st. olika etapper. Beräkningsfall
3 är det då brytning sker inom högsta punkten inom området. Områdets högsta topp ligger ca
180 möh, och jordlagrets mäktighet (uppmätt i samband med uttag av borrkärnor) är i medeltal
ca 3 m.
3. Brytning i nordväst med borrning på högsta nivå, ca +177 m bergnivå, täktbottennivå ca
+147 m.
Beräknade ljudnivåer uppfyller med användande av en bullerdämpad borrigg uppställda
ljudkrav dagtid för samtliga etapper.
9. Inledande brytning / buller
Den inledande brytningen är beräkningsfall 1 i Sektion 4.19.3 samt Bilaga J i täktansökan.
1. Inledande brytning i syd med borrning på högsta nivå, ca +170 m bergnivå, täktbottennivå
ca +168 m (dvs maskinerna står då i nuvarande marknivå).
10. Frekvens sprängning i inledningsfasen
Innan man kommit in i berget så är pallhöjderna och tillgängligheten lägre, det råder också
platsbrist. På grund av detta så sprängs en mindre mängd berg sprängs loss i varje salva. Det
blir inte borrning under så mycket längre tid, men den sker i kortare intervaller.
11. Influensområde grundvatten
Se punkt 11 i Bilaga AA.
12. Påverkan grundvatten
Se punkt 11 i Bilaga AA.
13. Flöden
Se punkt 9 i Bilaga AA.
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14 -15. Hantering överskottsvatten och recipient
Se punkt 8 i Bilaga AA.
Bergkrossverksamhet innebär inte hantering eller produktion av kemikalier i vanlig mening.
Allt vatten samlas upp i en pumpgrop och kommer sedan att renas från stenpartiklar i
sedimentationsdammen. Sedimentationsdammen kommer att förses med en oljeavskiljare och
vattenkvalitén i utloppet kommer att kontrolleras regelbundet i enlighet med upprättat
kontrollprogram. I Sektion 4.14.5 beskrivs fördelarna med att leda ut överskottsvattnet i en
våtmark, då detta kan innehålla ett visst kväveöverskott (i samma storleksordning som från
jordbruksmark). Då det redan finns en lämplig recipient utan särskilda naturvärden bedöms det
inte som nödvändigt att skapa en ytterligare konstgjord våtmark. Recipienten utgörs av ett
igenväxt småvatten med gräs och halvgräs. Vid investeringstillfället fanns det endast stående
vatten ovan vegetationsnivå på ca 2 m2 i dess västra del. Triviala arter, som kärrkavle och
flaskstarr, växer i småvattnet.
16. Täktsjö
Se punkt 2 - 5 i Bilaga AA.
17. Bäck
Se punkt 10 i Bilaga AA.
18. MKN luft
Miljökvalitetsnormen för luft bedöms inte att överskridas till följd av den planerade bergtäkten,
då detta oftast bara inträffar längs tungt trafikerade vägar eller inne i större städer. Notera också
att efterfrågan på ballast inte ökar för att en ny täkt öppnar, utan att transportarbetet minskar
med minskade transportavstånd. Om det inte finns några närliggande täkter måste materialet
hämtas från täkter som ligger på längre avstånd.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort1 (antagen av Alvesta
Kommunfullmäktige 2017-11-28) så är luftkvaliteten i Alvesta tätort god och överskridande av
miljökvalitetsnormer befaras inte. Alvesta kommun är medlem i Kronobergs luftvårdsförbund
som tar fram tätortsprogram för luftmätningar i länet.
Enligt Växjö kommuns översiktsplan del Gemla-Öja2 (antagen av Växjö Kommunfullmäktige
2013-08-27) så bedöms miljökvalitetsnormerna för luft i Gemla inte överskridas idag. Risk för
ett överskridande av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms inte föreligga.
Enligt Växjö kommuns översiktsplan del Växjös stad3 (antagen av Växjö Kommunfullmäktige
2012-02-28): När det gäller miljökvalitetsnormer för luft ligger Växjö idag under gällande
gränsvärden. Mätningarna har hittills inte påvisat några överskridanden av gällande
miljökvalitetsnormer. Kronobergs Luftvårdsförbund samordnar mätningarna i länet.
I Växjö ligger nuvarande halter av kvävedioxid, partiklar och bensen klart under
miljökvalitetsnormerna4. Enligt Kronobergs luftvårdsförbund, Tätortsprogram i Kronobergs
län, Resultat 2007 -2017: Sedan 2007 utgör Kronobergs län samverkansområde för kontroll av
tätortsluft. Samtliga kommuner deltar och Kronobergs Luftvårdsförbund samordnar
1

http://www.alvesta.se/Bostad--Miljo/Fysisk-planering/Oversiktsplan/fop-alvesta-tatort/
https://vaxjo.se/sidor/trafik-och-stadsplanering/oversiktlig-planering/gallande-oversiktsplan/del-gemla-oja.html
3
https://vaxjo.se/sidor/trafik-och-stadsplanering/oversiktlig-planering/gallande-oversiktsplan/del-vaxjo-stad.html
4
https://www.vaxjo.se/sidor/hallbarhet-och-miljo/naturvard/luftkvaliteten-i-vaxjo.html
2
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verksamheten. Under åren 2007 - 2016 ingick både mätningar och beräkningar. Med tanke på
länets relativt goda luftkvalitet och kostnadseffektivitet omfattar nuvarande program (2017 2022) enbart mätningar. Såväl mätningar som tidigare utförda beräkningar tyder på att
luftkvaliteten är relativt god i länet. Resultaten visar inga överskridanden av
miljökvalitetsnormer.
19. Kontroll brunnar
Alla brunnar registrerade i Brunnsarkivet ligger utanför bergtäktens influensradie, se Sektion
4.14.1 i täktansökan. Den närmaste registrerade brunnen (vid Engaholm) ligger ca 1,3 km från
det planerade brytningsområdet. Enskilda använda brunnar som inte är registrerade i
Brunnsarkivet finns som sannolikt närmast på gårdarna Grönsången ca 540 m norr om planerad
brytgräns. Mot bakgrund av avståndet till dessa brunnar kan det förutses att de inte kommer att
påverkas av täktverksamheten, och kontroller bedöms därför inte behövas. Kontroll av
vattenkvalitén föreslås ske enligt kontrollprogrammet i utloppet från sedimentationsdammen, i
recipienten samt i den intilliggande bäcken.
20 - 22. Sumpskog
Se punkt 12 i Bilaga AA.
Då varken vattennivåer eller vattengenomströmning genom sumpskogsområdet förutses
förändras i mätbar omfattning som följd av sökt brytning bedömer bolaget att det inte
uppkommer någon skada på sumpskogen som kan kopplas till vattenverksamheten inom sökt
brytområde. Ekologiska kompensationsåtgärder behövs därför ej.
23. Samtidig mängd sprängmedel
Vi söker tillstånd för Sevesoverksamhet då det kan förekomma att mer än 10 ton sprängämne
befinner sig samtidigt i täkten, uppskattningsvis maximalt 10 – 15 ton. Vid andra många salvor
blir dock den sammanlagda mängden mindre.
Notera att sprängämnet befinner sig i täkten under mycket kort tid. De dagar sprängning ska
ske så körs sprängämnet dit på förmiddagen, därefter laddas borrhålen och sprängningen sker
på eftermiddagen, då det är dagsljus. Detta innebär att man spränger någon gång mellan ca kl.
12 - 16.
Eftersom sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva,
föreligger ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och
förgasning i borrhålen som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel.
24. Efterbehandling
Se punkt 2 - 5 i Bilaga AA.
25. Tillståndstid
Tillstånd sökes för 20 år, finns det möjlighet att få tillstånd att genomföra den slutliga
efterbehandlingen efter denna period så är detta givetvis en fördel.
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Bilaga AA

Bilaga komplettering av ansökan gällande sökt tillstånd för bergtäkt på
fastigheten Engaholm 1:1 i Alvesta kommun
D.nr. 551‐9381‐17

Numreringen nedan hänvisar till Länsstyrelsen i Kronobergs yttrande 2018-02-14
(ärendenummer 551-160-2018).
1. Efterbehandling
Förslag på ny formulering1 av villkor 15:
Efterbehandling ska i den mån det är möjligt utifrån produktionen i täkten ske successivt i
enlighet med den efterbehandlingsplan som ingår i ansökan. Senast tre år innan
täktverksamheten beräknas upphöra ska verksamhetsutövaren lämna in en detaljerad
efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten, upprättad i samråd med markägare och
tillsynsmyndighet.
2 – 5. Täktsjö
En svagt sluttande strand kommer att anläggas där anslutningsvägen går in i täkten, i södra
delen, se Figur 1. Här faller det sig naturligt då lutningen inte får vara större än att
täkttransporterna kan köra här. Ytterligare stränder kan anläggas vid behov, den exakta
placeringen av dessa kommer isåfall att anges i den detaljerade efterbehandlingsplanen enligt
punkt 1 ovan. Lutningen ska vara svag, åtminstone vissa partier ska ha en lutning på 1:20, se
Sektion 3.7.1 i ansökan för täkten samt råden i Handbok, Inspiration till att skapa bra natur i
täkter-Åtgärder under drift och i samband med efterbehandling2. Längden på strandlinjen
maximeras genom oregelbunden, udda form för att skapa fler livsmiljöer. Fint restmaterial från
exempelvis eventuella materialtvättar är lämpligt för att anlägga stränder. Näringsrik matjord
ska däremot inte användas.

1

Enhetliga rimliga villkor för täktverksamhet, SBMIs förslag till utformning av yrkanden och villkor för täkter,
Reviderad 2016-03-31.
2
Enetjärn Natur AB m.fl. (inkluderar Swerock AB), Handbok, Inspiration till att skapa bra natur i täkterÅtgärder under drift och i samband med efterbehandling, 2015.
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Hyllor för berguv

Slutlig vy ca 167,5 möh

Svagt sluttande strand

Figur 1. Täktsjö.
Sjöns vattenyta beräknas hamna på cirka 167,5 möh (RH2000), efter cirka 29 år, se Bilaga 1
(kapitel 3) och Figur 2. Sjön fylls på fortare i början, så efter cirka 20 år har det mesta fyllts på.
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Figur 2. Beräknad uppfyllnad av täktsjö efter avslutad brytning.
Swerock AB åtar sig att anlägga skyddshyllor runt täkten. Skyddshyllorna ska vara minst 5
meter djupa3. Stup som går från ett läge över vattnet och ned till mer än fem meters djup under
vattnet (dvs här cirka 162 möh) är normalt inte så farliga vid fallolyckor eller medvetna
dykningar. De bör dock utföras med någon typ av förvarning som till exempel en
avstädad/sopad bergyta ovanför. Det sistnämnda är särskilt viktigt eftersom det tar tid innan
sjön fylls upp enligt ovan.
Länsstyrelsen föreslår följande: Det är önskvärt att det vid efterbehandling skapas en hylla på
tvärbranten som berguv kan häcka på. Hyllan ska vara så pass långt ner/upp att inga rovdjur
som t. ex. räv kan komma åt ungarna. Detta kan göras där höjdskillnaden mellan den framtida
sjöns vattenyta om omgivningarna är som störst, se Figur 1. Denna anläggs då 2-3 meter under
marknivån (cirka 172-173 möh). Den ersätter på denna sträcka skyddshyllan som nämns ovan.
6. Ekonomisk säkerhet
Miljösamverkan Sveriges rapport Efterbehandling av täkter – en förtäkt vägledning, 2006-1130, används av de tolv län som har miljöprövningsdelegationer vid beräkning av säkerheter för
täkter. Miljöprövningsdelegationernas samverkansgrupp beslutade under 2017 att se över
behovet av att ensa beräkningarna i framtiden. Resultatet av undersökningen och ett förslag till
ensning presenterades vid MPDnätverkets möte den 9 november 20174:
MPD räknar enligt Miljösamverkan Sveriges modell och enligt nedan
- Beräkningen görs för tillståndstiden + 2 år
- MPD tar bort de fasta kostnaderna och räknar istället på 4 kr/m2 för verksamhetsytan (enligt
Mark- och miljööverdomstolens dom den 3 april 2012, mål nr M 6204-11).
- MPD räknar med 2 % enligt riksbankens prognos
- MPD räknar med 14 kr/m2 för brytningsområdet (uppräknat med KPI från 2006 då det var 12
kr).

3

Miljösamverkan Sverige, Efterbehandling av täkter, En för-täkt vägledning, 2006-11-30.
http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/miljofarlig-verksamhet/Pages/takterefterbehandling.aspx
4
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Brytningsområdets area blir maximalt 134 138 m2, se Sektion 3.4 i ansökan för täkten.
Beräkningen för den planerade täkten baseras på att endast 50 % av brytområdet behöver
efterbehandlas eftersom en täktsjö planeras och bergskanter lämnas kvar i stora delar av täkten.
Beräkning
Area brytområde bergtäkt [m²]
Area som behöver efterbehandlas (50 %)
Kostnad efterbehandling brytningsområde [kr/m²]
Summa [kr]

134 138
67 069
14
938 966

Area verksamhetsområde bergtäkt [m²] (utöver brytningsområdet)
Kostnad efterbehandling verksamhetsområde [kr/m²]
Summa [kr]

146 830
4
587 320

Nuvärde, efterbehandlingskostnad [kr]
Uppräkning för inflation
Riksbankens prognos
Antal år för tillstånd + 2 år
Slutvärde, efterbehandlingskostnad [kr]

1 526 286
2%
22
2 359 607

Säkerheten föreslås därför till 2 400 000 kr.
7. Kemikalier
Villkor 11:
Kemiska produkter (inklusive petroleumprodukter) och avfall ska förvaras i ADR-klassad
förvaringstank, alternativt i tankar på ogenomsläpplig invallad yta eller i tråg som rymmer hela
oljemängden. Anläggningen skall då vara utförd så att den inte sätts ur funktion genom
vattenfyllning vid nederbörd. Invallning eller tråg skall vara utförda i material som är
beständiga mot de förvarade produkterna. Påfyllnadsanordningen till cisternerna ska rymmas
innanför invallningen.
Övriga kemikalier som nyttjas i verksamheten (exempelvis hydrauloljor, smörjoljor, motorolja,
smörjfetter, industriväxeloljor, spolarvätska o dyl) kan även förvaras i låsta containrar vid
exempelvis maskinhallen vid krossplatsen. Dessa kommer att vara försedda med ett
uppsamlingskar i botten för att förhindra spridning av ett eventuellt läckage. Uppställning av
cisterner och hantering av brandfarliga produkter mm regleras även i föreskrifter från
Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Utgångspunkten för
hanteringen i täkten är att reglerna i dessa föreskrifter uppfylls och att det endast i undantagsfall
ska behövas andra särskilda villkor.
8. Sedimentationsdamm
Överskottsvattnet i bergtäkten samlas upp i en eller flera pumpgropar, varefter det pumpas till
sedimentationsdammen. Sedimentationsdammen blir ca 20*30 m och totalt 2,9 m djup, se
Bilaga 2. Sedimentationsdammen är tät och påverkar inte hydrologin i närområdet.
Sedimentationsdammen placeras i inledningsskedet inom täktens verksamhetsområde, söder
om brytningsområde, se Figur 3. Detta för att brytningen påbörjas söderifrån.
Sedimentationsdammens läge kan eventuellt kunna komma att ändras under täktens
verksamhetstid.
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Sedimentationsdammen kommer att förses med en oljeavskiljare och vattenkvalitén i utloppet
kommer att kontrolleras regelbundet i enlighet med upprättat kontrollprogram, se Sektion 3.8.2
i ansökan för täkten. Vattenkvalitén kommer också att kontrolleras i recipienten (samt i den
intilliggande bäcken eftersom denna i sin förlängning rinner ut i Helge Å).
Den mellersta de små våtmarkerna väster om täkten kommer att användas som recipient. Denna
innehåller inga höga naturvärden, se Sektion 4.11.6 i ansökan för täkten. Överskottsvatten från
bergtäkter innehåller normalt stenpartiklar (som avskiljs i sedimentationsdammen) och något
förhöjda kvävehalter (ungefär samma som i jordbruksbygder) som omhändertas i småvattnet.
Våtmarker renar vattnet från kväve genom denitrifikation, upptag i biomassa och
sedimentation, se Sektion 4.14.5 i ansökan för täkten.
Vattnet från dessa småvatten avrinner sedan naturligt vidare ner mot Lillsjön (antingen som
ytvattenflöde (i idag icke existerande bäck/avrinningsstråk) eller som ett grundvattenflöde).
Avledningen berör då primärt delavrinningsområde 630172-142445 enligt VISS.
Överskottsvattnet kommer därmed inte att avledas mot Helige å, som omfattas av MKN, se
Sektion 4.5.

Lillsjön

recipient

sedimentationsdamm

Figur 3. Placering av sedimentationsdamm.
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9. Redovisa vilka beräknade mängder vatten (flöden) som släpps/pumpas ut från planerad
bergtäkt. Redovisa hur flödena ökar med tiden med ett ökat djup och ökad yta i täkten.
Bolaget hänvisar till Bilaga 1 (kapitel 4) för denna beräkning.
10. Redovisa påverkan i bäcken öster om täktområdet där vattenföringen beräknas minska med
ca 1/5.
Hydraulisk påverkan på bäcken bedöms, liksom tidigare redovisats, utgöras av att ca 17% av
bäckens tillrinningsområde, vid en beräkningspunkt i bäcken omedelbart nedströms planerad
bergtäkt, under tid med brytning av berg och uppfyllnad av täktsjö, kommer att avledas mot
bergtäkten istället för mot bäcken. Detta bedöms medföra att flödet i denna beräkningspunkt
minskar i motsvarande grad.
I relation till naturliga flödesvariationer längs den aktuella rinnsträckan bedöms en teoretisk
förändring av ovan beskrivna storlek inte vara påvisbar genom praktiska fältmätningar.
Enetjärn Natur AB har dessutom gjort en naturvärdesbedömning av bland annat bäcken, se
Bilaga E i ansökan för täkten. Denna är kraftigt påverkat av skogsbruk samt rätad och fördjupad.
Sammantaget präglas omgivningarna vid den planerade täkten av hyggen, ungskogar och
planterade granbestånd. Denna skogsmark utgör inte längre någon naturlig miljö då den på ett
genomgripande sätt påverkats av mänsklig aktivitet. Detta har inneburit att de processer,
strukturer och arter som definierar en naturlig skogsmiljö inte längre givits möjlighet att existera
och verka här. Ur naturvärdessynpunkt bedöms därför inte denna typ av miljöer som känsliga
för ytterligare mänsklig påverkan.
11. Redovisa hur bedömningen av influensområde för grundvattennivåer i berg på 500 m tagits
fram. Beskriv varför har influensområdet inte satts till 400 eller 600 m.
Bedömning av ett influensområde om 500 m från brytgräns har tagits fram genom att en erfaren
konsulterande hydrogeolog gjort en erfarenhetsmässig bedömning att 500 m ”med marginal
innehåller ett sådant influensområde”. Skäl till att bolaget valt att inte redovisa en annan
bedömning är att bolaget menat att bedömningen är rimlig samt att det ska finnas en marginal
i bedömningen och att den marginal som 500 m innefattar bedömts vara rimlig.
Om bolaget hade valt att ange t ex 400 m skulle detta frångå den konsulterande hydrogeologens
erfarenhetsmässiga bedömning och uppenbarligen inte heller innehålla samma marginal.
Således har bolaget valt att inte ange 400 m. Att bolaget inte valt att ange 600 m baseras på
samma underlag som ovan jämte bolagets bedömning att 600 m innehåller en orimligt stor
marginal.
I övrigt hänvisar bolaget till Bilaga 1 där beräkning av influensområdesutbredning nu utförts
(bl a då övriga begärda beräkningar för nivåer och flöden krävt denna typ av
beräkningsunderlag). Beräkningen redovisas under kapitel 2 i Bilaga 1.
11. Redovisa varför ett grundvattenberoende ekosystem som ligger på ett större avstånd än 200
m från täkten inte påverkas?
Denna bedömning baseras på att en trycksänkning i berg på detta avstånd kan förutses vara
måttlig och att den hydrauliska kontakten mot ovanliggande grundvatten i jord kan förutses
vara begränsad varvid trycksänkning i jord, tillika avsänkning av grundvattenytans läge (där
denna återfinns jord), blir mindre än predikterad trycksänkning i berg. Om avsänkning av
grundvattenytans läge i jord är förutsebart liten kan det inte förväntas att skada ska kunna uppstå
på grundvattenberoende ekosystem.
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11. Förtydliga varför inget tillstånd behövs för bortledande av grundvatten och hur det kan vara
uppenbart att inget enskilt eller allmänt intresse kommer till skada p.g.a. förändrade
grundvattennivåer när enbart en bedömning gjorts.
Inom influensområde för grundvattennivåförändringar saknas enskilda intressen. Vidare
bedömer bolaget att allmänna intressen uppenbart inte skadas av de förändrade
grundvattenförhållanden som vattenverksamheten kan förutses medföra. Därmed bedöms att
§12, 11 kap. miljöbalken är tillämplig för den aktuella vattenverksamheten.
Ovanstående bedömning måste av uppenbara skäl baseras på en bedömning och beräkning av
påverkan på grundvattennivåer snarare än mätning av effekt av grundvattenbortledning från en
täktgrop, i aktuellt fall med en areal om 13,4 ha och ett djup på upp till 35 meter. En sådan ”stor
brunn” finns inte att tillgå (före brytning) varför effekt av en sådan grop inte kan kontrolleras
genom mätning inför en ansökan om täkt. Möjligen om man hade gjort grunda brunnar i berg
runt periferin av sökt brytområde (c/c ca 50 m = ca 30 brunnar) och sedan pumpat alla dessa
brunnar samtidigt för att skapa en avsänkning till nivån +146,5 längs perimetern. Detta faller
dock inte under vad som är ”praktiskt genomförbart”. Men hänvisning till MB regler så är det
inte heller ekonomiskt rimligt.
12. Bedöm påverkan på sumpskogen. Länsstyrelsen anser att en minskning av grundvatten med
ca 16 % bör ha en påverkan på sumpskogen. Vattenmängd är viktig för att det ska bli sumpskog.
Bolaget delar inte länsstyrelsen uppfattning om att det kan förutses bli en ”minskning av
grundvatten med 16%”, i vart fall inte om detta avser själva sumpskogsområdet. Det som
bolaget förutser är att en andel av tillrinningsområdet uppströms sumpskogen (NO om) kommer
att avledas mot täkten om tillstånd till brytning medges. Detta medför att tillströmning av vatten
ner mot det dike som omger sumpskogens NO sida kan förutses minska.
Bolaget vidhåller bedömningen om att detta kan förutses medföra att vattenhastigheten i diket
förändras under vissa förhållanden (i huvudsak vid större tillrinning under det ”våta” halvåret),
d v s under delar av året, medan ytvattennivåer i diket inte kan förutses förändras i praktiskt
mätbar omfattning. Detsamma gäller grundvattenytans läge inom sumpskogsområdet vilken
bedöms vara i huvudsak styrd av nederbörd över sumpskogsområdet och till viss del av
tillrinning från tillrinningsområde uppströms, väster om, sumpskogen, då det här saknas synlig
dikning mellan tillrinningsområde och sumpskogsområde.
Bolagets uppfattning är följaktligen att vatten från delar av det tillrinningsområde där
sumpskogen ligger (här: delar i NO) inte strömmar genom sumpskogsområdet utan avleds
uppströms sumpskogen genom den dikning som löper längs sumpskogsområdets nordöstra
sida. Vidare att vatten inom sumpskogen avleds till samma dikning. Då förändring inom
tillrinningsområdet sker i den nordöstra delen är det vattenmängden till denna dikning NO om
sumpskogsområdet som teoretiskt sett påverkas av sökt brytning och inte vattenmängden inom
sumpskogsområdet.
Då varken vattennivåer eller vattengenomströmning genom sumpskogsområdet förutses
förändras i mätbar omfattning som följd av sökt brytning bedömer bolaget att det inte
uppkommer någon skada på sumpskogen som kan kopplas till vattenverksamheten inom sökt
brytområde.
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Nedan besvaras yttrandet från Alvesta kommun 2018-01-31 (Dnr NMY 2017-000855).
Dimensionering av sedimentationsdamm
Se punkt 8 ovan samt Bilaga 2.
Uppställning av fordon
De s.k. gula maskinerna som är lätt flyttbara - hjullastare, truckar, dumprar m fl – parkeras på
iordningställd plats med stenmjöl ovanpå tät duk under natten, då risken för dieselstöld och
därmed oljespill är som störst. Stenmjölet absorberar spill, är lätt att frakta bort och gör att spill
syns väl.
Att alltid flytta fordon och maskiner (grävmaskiner, borriggar, mobila krossenheter m m) till
en särskilt iordningsställd yta eller lägga ut spillskydd under dessa innebär stora praktiska
problem med ytterst ringa miljövinst. Vissa flyttbara maskiner är konstruerade för att endast
lågfrekvent förflyttas korta sträckor. Sådana maskiner bör därför få stå kvar där de är
verksamma, utan att spillskydd behöver läggas ut, under produktionsperiod.
Kontrollprogram
Swerock AB kan åta sig att inkomma med ett förslag till kontrollprogram till
tillsynsmyndigheten innan tillståndet tas i anspråk.
Bygglov
Uppställning av arbetsbodar/kontor/wc etc. inom verksamhetsområdet som eventuellt kan
kräva bygglov eller andra tillstånd kommer att behövas.
Arbetstider
Bolaget vill i första hand ha möjlighet att bedriva täkten även under sommaren, för att
verksamheten ska kunna fortgå med kontinuitet. Exempelvis beläggningsarbeten på väg (asfalt)
är framförallt lämpliga att utföra under de varma delarna av året. Avstånden till närboende är
relativt stora.
Det närmaste huset, Naglatorp, ligger på samma fastighet som täkten och är inget bostadshus.
De närmaste bostadshusen ligger nordost om täkten, vid Grönsängen. Dessa ligger 540
respektive 545 m från det planerade brytningsområdet. Väster om den planerade täkten finns
några bostadshus som ligger på samma fastighet som täkten. Dessa hyrs ut av fastighetsägaren.
Det närmaste av dessa är Skogsvaktarbostaden som ligger 835 m från det planerade
brytningsområdet. I övriga riktningar är avstånden till hus stora, över en km från
brytningsområdet.
Efterbehandling
Se punkt 1 ovan.
Information inför sprängning
Swerock kommer att informera boende inom en km från täkten minst 24 timmar innan
sprängning. Informationen skickas ut via sms eller e-post. Om så önskas kan det även boende
bli uppringda.
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Information till allmänheten
På MSBs web-sida5 finns information om hur information till allmänheten ska ske för
Sevesoverksamheter. För bergtäkten gäller enbart kraven för den lägre kravnivån. Både
verksamhetsutövare och kommuner har skyldigheter för att informationen ska nå ut till
allmänheten.
Verksamhetsutövarens skyldigheter
Alla Sevesoverksamheter ska ta fram information om sin verksamhet och lämna till den
kommun där verksamheten ligger. Verksamhetsutövaren ska svara för kostnaderna för den
information som ska lämnas till allmänheten.
Kommunens skyldigheter
Kommunen har ansvaret att informera allmänheten om de Sevesoverksamheter som finns i
kommunen. Informationen ska kunna nås via kommunens webbplats. Om ett
kommunalförbund har hand om kommunens räddningstjänst ska informationen kunna nås från
både förbundets och medlemskommunernas webbplatser. Informationen ska ses över och
uppdateras när väsentliga förändringar genomförs vid en Sevesoverksamhet.
Vad informationen till allmänheten ska innehålla
Uppgifter som ska lämnas av alla Sevesoverksamheter:
1. Verksamhetsutövarens namn eller firmanamn samt fullständig adress till den berörda
verksamheten.
2. En upplysning att verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
3. En enkel redogörelse för aktiviteterna vid verksamheten.
4. Trivialnamnen eller, när det gäller farliga ämnen som omfattas av del 1 i bilaga 1, de
generiska benämningarna eller faroklassificeringarna för de relevanta farliga ämnen
som förekommer vid verksamheten och som kan orsaka en allvarlig kemikalieolycka,
med uppgifter om deras viktigaste farliga egenskaper i enkla ordalag.
5. Allmän information om hur den berörda allmänheten kommer att varnas tillsammans
med adekvat information om hur man lämpligen bör agera om en allvarlig
kemikalieolycka inträffar eller vägledning om var sådan information finns att tillgå i
elektronisk form.
6. Datum för senaste tillsynsbesök eller hänvisning till var sådan information finns att
tillgå i elektronisk form, samt upplysningar om var det går att på begäran få mer
ingående uppgifter om tillsynen eller den berörda tillsynsplanen.
7. Uppgifter om var det går att få ytterligare information.
Göteborg 2018-04-27
Monica Soldinger Almefelt
Swerock AB
_________________________________________________________________________________________
Monica Soldinger Almefelt
Tekn. dr.
Chef Råmaterialförsörjning
Swerock AB
Grus och Berg
5

Postadress:
Peab, 401 80 Göteborg
Besöksadress:
Nellickevägen 22

Telefon:
0733 – 84 93 93
031 – 99 81 06

E-post:
monica.almefelt@swerock.se
Hemsida:
www.swerock.se
Org.nr: 556081-3031

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Farlig-verksamhet/Seveso/Information-till-allmanheten/
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PM
HYDROGEOLOGISKA BERÄKNINGAR FÖR PLANERAD BERGTÄKT
PÅ FASTIGHET ENGAHOLM 1:1, ALVESTA KOMMUN

1. Inledning
Denna PM har upprättats på uppdrag av Swerock AB på förekommen anledning av
miljöprövningsdelegationens begäran om komplettering av ansökan om tillstånd till bergtäkt inom
fastigheten Engaholm 1:1 (2018-02-20, ärendenummer 551-160-2018).
Då den erfarenhetsmässiga bedömning som tidigare gjorts i ärendet rörande påverkansområde för
grundvatten, ”att ett avstånd om ca 500 m från planerat brytområde med marginal innehåller ett sådant
influensområde”, inte accepterats utan understödjande beräkningar, redovisas i denna PM sådana
beräkningar.
Utöver detta ställs vissa frågor i kompletteringsbegäran med bäring på hydrogeologi, där
underlagsberäkningar för besvarande på dessa frågor lämnas i denna PM. Detta rör utbildande av täktsjö
efter avslutad brytning jämte vattenavledning från täktområdet.

2. Beräkning av grundvattenhydraulisk omgivningspåverkan
2.1 Metod
Beräkning av påverkan på grundvattenförhållanden kring sökt bergtäkt gör med hjälp av tredimensionell
numerisk grundvattenmodellering. Skäl för denna beräkningsmetod är att analytiska beräkningsmodeller
inte kan ta hänsyn till initiella rådande grundvattengradienter, nybildning av grundvatten, randvillkor så
som ytvattendrag, våtområden mm eller trycksänkningens tredimensionella utbredning kring en bergtäkt.
Den numeriska modellen baseras på en konceptuell modell inom ett hydrauliskt avgränsat område.
Avgränsningen baseras på randvillkor där flödet över gränsen kan ses som väl känd. Därför används i
huvudsak vattendelare som randvillkor, vilka utgör gränser där inget flöde sker över desamma. Vidare
används vattendrag som randvillkor där vattendelare inte står att finna inom rimligt avstånd från
modellens fokusområde (centralområdet i modellen där bergtäkt söks).
Indata till modellen utgörs, förutom av markytans topografi, av hydrauliska parametrar för jord och berg
jämte ansatt nybildning av grundvatten över modellområdet.

WSP Environmental Sverige
432 40 Varberg
Besök: Birger Svenssons väg 28D
T: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org. nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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Nybildning av grundvatten utgår från tillgänglig vattenmängd, vilket beskrivs under kapitel 2.2
Klimatologisk vattenbalans, medan grundvattenbildningen beskrivs under kapitel 2.3 Grundvattenbildning.
Hydrauliska parametrar för berget, vilket i detta fall är huvudsakligt styrande för storlek på beräknat
grundvatteninläckage till bergtäkt, tillika beräknad utbredning av grundvattentrycksänkning kring sökt täkt,
redovisas i kapitel 2.3 Bergets genomsläpplighet.

2.2 Klimatologisk vattenbalans
Den övergripande vattenbalansen för aktuellt område kan tecknas Pk-ET=Pn, där Pk är korrigerad
nederbörd, ET är evapotranspirationen (total avdunstning) och Pn nettonederbörd, vilken bildar avrinning.
Enligt SMHI:s översiktliga kartering över ovanstående parametrar kan följande representativa
årsmedelvärden ansättas:
Pk = 725 mm/år
ET = 475 mm/år
Pn= 250 mm/år
Värdena avser långtidsmedelvärden för referensnormalperioden 1961-1990. Det regnar generellt mer i
stora delar av Sverige idag än under referensnormalperioden. Även temperaturen har ökat något vilket
leder till ökad avdunstning. Med hjälp av SMHI:s luftwebb1 har storleken på denna ökning bestämts för
området. En ökning om ca 11 % för nederbörden och en ökning om ca 7 % för evapotranspirationen kan
bestämmas. Därmed kan följande värden ställas upp för den klimatologiska vattenbalansen:
Pk = 805 mm/år
ET = 505 mm/år
Pn = 300 mm/år
Över en täkt där ingen växtlighet finns minskar evapotranspirationen och avrinningen ökar. I svensk
skogsmark kan exempelvis en ökning av avrinningen på mellan 50-100%2 ske vid kalhygge. För vidare
beräkningar antas att ca 60 % av medelavdunstningen kvarstår över brytområdet efter avskogning, vilket
ger en ökning i avrinning om 67% för denna yta.
För en öppen vattenspegel (framtida täktsjö) kan enligt SMHI en avdunstning om 500-600 mm/år antas
för området (referensnormalperiod 1961-1990). För täktområdet bedöms att avdunstning över framtida
täktsjö, med beaktande av temperaturökningen sedan 1991, ligger strax över 600 mm/år.
Sammanfattningsvis kan således följande klimatologiska vattenbalanser ställas upp:

1
2

http://luftwebb.smhi.se/
Magnusson, T, 2015, Skogsbruk – Mark och vatten. Skogsskötselserien nr 13, Skogsstyrelsen.
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Tabell 1. Sammanställning över vattenbalanser för olika typytor.
Vattenbalans

[mm/år]

Naturmark

Vattenbalans
Över en täkt, ingen
vegetation och
snabb
avrinning/infiltration
Vattenbalans

Pk:
ET:
Pn:

19611990

Pn:
[mm/år]

Öppen vattenspegel

475

285
440
19611990

Pk:

725

ET:

565
160

Pn:

805
505
300

725

250
1961[mm/år]
1990
725
Pk:

ET:

19912016

19912016

805
305
500
19912016

805
605
200

2.3 Grundvattenbildning
Infiltrationskapaciteten i förekommande ytjordarter är normalt sådan att all nederbörd kan tillåtas infiltrera,
d.v.s. att direkt ytavrinning från området kan anses vara försumbar. Lokal ytavrinning från
t ex en berghäll kan förekomma, men denna avrinning infiltrerar då normalt nedanför hällen. Således kan
i princip hela avrinningen från området antas ha varit grundvatten en kortare eller längre tid innan den
nått ett ytvattendrag. Nybildningen av grundvatten kan därmed antas vara i princip densamma som
nettonederbörden över området.

2.4 Bergets genomsläpplighet
Allmänt
Detta kapitel utgör en redovisning av utvärderingen av bergets genomsläpplighet (hydraulisk
konduktivitet) inom området. Analysen baseras på material från SGU:s brunnsarkiv.

SGU:s brunnsarkiv
Analys av data från brunnsarkivet har genomförts genom studie av brunnar inom ett avstånd om 4 km
från planerad bergtäkt. Avståndet har valts så att ett relevant dataunderlag erhålls inom sökområdet.
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Först har en medelkonduktivitet (K) beräknats3 för
respektive brunn som har beräkningsbar data (345 st)
och sedan har fördelningen av beräknade K-värden för
olika populationer studerats indelade efter brunnsdjup.
Skäl för indelning i olika populationer är att de
vattenförande egenskaperna för det kristallina berget
generellt kan antas uppvisa ett tätare berg mot djupet
(djupavtagande K). Detta har studerats vid ett antal
platser i Sverige och är även gällande för aktuellt
område, vilket framgår av datapopulationen för alla
brunnar (figur 1).
Mönstret i figur 1 avspeglar dock inte det korrekta
djupavtagandet, eftersom varje punkt här
representerar ett medelvärde av allt berg ovanför
punkten. Det har i andra projekt redovisats liknande
plottar men mot halva brunnsdjupet som ett
”representativt djup”4. Sådana plottar visar inte heller
det korrekta djupavtagandet, möjligen dock med en
något bättre visuell passning (se exempel i figur 9).
För analys av data ut brunnsarkivet har metod enligt
(Ryd 20017) använts för beräkning av
transmissiviteten T för respektive brunn och K har
beräknats som T genom vattenmättat öppet hål i berg.
Här har nivån i brunnen (grundvattenytan) antagits
ligga 4 m under mark

Figur 1. Plottade beräknade K-värden för respektive brunn mot
brunnsdjup.

Före analys av fördelningar för olika brunnsdjup har respektive datavärde plottats i GIS för att se om det
går att utskilja något mönster som skulle kunna ge stöd för indelning i olika hydrogeologiska domäner.
Som bakgrund har SGU:s WMS-tjänst för uttagskapacitet i berg använts (figur 2).
Plottningen ger inget stöd för domänindelning. Därmed görs den vidare analysen på hela populationen Kvärden enligt figur 2.

3

Ryd, E. 2017. Samband mellan kapacitet vid borrning och transmissivitet i kristallint och sedimentärt berg.
Institutionen för geovetenskaper, Luft- vatten och landskapslära, Uppsala universitet.
4
Svensk Kärnbränslehantering AB. 2000. Förstudie Östhammar. Slutrapport. Rapport R-00-24.
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Figur 2. Beräknade K-värden för respektive brunn. I bakgrunden ses till höger ses uttagskapacitet i berg enligt SGU:S WMS-tjänst.

Den efterföljande analysen visar att populationen är (väntat) lognormalfördelad, med statistiska
parametrar enligt figur 3.
Antal värden i populationen
Aritmetiskt medelvärde

1.0
0.9

Standardavvikelse

0.8

Logmedelvärde
Logstandardavvikelse

0.7

Geometriskt medelvärde

0.6

Effektiv hydraulisk konduktivitet för "stor skala"
enligt Matherons förmodan: K3D=Kg exp(

lnK

2

/6)

Anpassad lognormalfördelning
18.1 ln m/s Logmedelvärde
lnK
1.40
Logstandardavvikelse
lnK
Kg 1.4E-08 m/s
Geometriskt medelvärde
K3D 2.0E-08 m/s
Effektiv hydraulisk konduktivitet för "stor skala"
enligt Matherons förmodan: K3D=Kg exp(

lnK

2

p K<Kn

På populationen
n
788 st
Ka 7.6E-08 m/s
3.1E-07 m/s
K
18.0 ln m/s
lnK
1.49
lnK
Kg 1.5E-08 m/s
K3D 2.2E-08 m/s

0.5
0.4
0.3
0.2

Population

0.1

Lognormal

0.0
1.E-11

/6)

1.E-10

1.E-09

1.E-08

1. E-07

1.E-06

1.E-05

K [m/s]

Figur 3. Anpassad lognormalfördelning och beräknade statistiska parametrar för brunnar med L<200 m.

Som tidigare nämnts ger figur 1 inte ger en korrekt bild av djupavtagandet för den hydrauliska
konduktiviteten då varje punkt representerar allt berg ovanför det plottade djupet och K-värdet
medelkonduktiviteten för detta berg. Därför används här en metod där den sammantagna populationen
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indelas i olika delmängder efter brunnsdjup. Varje delmängd analyseras därefter för att beräkna en
storskalig hydraulisk konduktivitet (K3D) för respektive studerad population5.
De studerade populationerna har här valts till;
brunnar med mindre djup i
brunnar med mindre djup i
brunnar med mindre djup i
brunnar med mindre djup i

berg (L) än 200 m,
berg (L) än 150 m,
berg (L) än 100 m,
berg (L) än 50 m.

Populationerna är lognormalfördelade (se exempel figur 4 - figur 6). En sammanställning av
fördelningarna visar att det finns ett statistiskt säkerställt djupavtagande K (figur 7).

Figur 4. Fördelning av beräknade statistiska parametrar för brunnar med L<150 m.

Figur 5. Fördelning av beräknade statistiska parametrar för brunnar med L<100 m.

Figur 6. Fördelning av beräknade statistiska parametrar för brunnar med L<50 m.

5

Gustafson G. 2009. Hydrogeologi för bergbyggare. Forskningsrådet Formas T2:2009.
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Figur 7. Sammanställning av anpassade lognormalfördelningar för studerade populationer.

Bergets djupavtagande hydrauliska konduktivitet kan beskrivas med en potensfunktion enligt
ekvation 1 nedan6.
Kber = CdL
(ekv 1)
där
C = konstant
d = djup i berg
L = trend för djupavtagande
För bestämning av konstanter (C och L) som ger ett djupavtagande som stämmer med utvärderad
population används K3D-värdena för de olika delpopulationerna som passningsparametrar (kolumn A,
figur 8) till det beräknade K-värdet med potensfunktionen (K_Normalberg, kolumn G). Passningen görs
manuellt genom en transmissivitetssummering av respektive studerad bergmäktighet, där medelvärdet för
konduktiviteten för studerad mäktighet antas till T/b (kolumn B). K för de översta 5 m antas inte följa
potentrenden utan ges ett värde om 1,5 x beräknat K för underliggande 5 m. K-värde för zoner har antagit
till 7 ggr K-värde för normalberg (högre C-konstant).

6

Ericsson, L-O.et al. Storregional grundvattenmodellering – fördjupad analys av flödesförhållanden i östra Småland. Jämförelse av

olika konceptuella beskrivningar. Svensk Kärnbränslehantering AB. 2006. Rapport R-06-64.
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Figur 8. Princip för beräkning av konstanterna C och L mot passningsparametrar K 3D (tabellutsnitt).

Olika värden på C och L kan ge i princip lika god passning mot K3D-värdena, varför det slutliga valet av
konstanter även inbegriper en rimlighetsbedömning av konduktiviteter på större djup. I detta fall har det
bedömts att det sannolikt inte är tätare berg på 200 m djup än ca K=1·10-9 m/s. Valda konstanter för
normalberg är C=1,5·10-4 och L=-2,0, resulterande i funktion för djupantagande K enligt figur 9. För zoner
har antagits C=1,1·10-3 och L=-2,0.
Osäkerheten i metoden ligger till stor del i den
av brunnsborraren bedömda brunnskapaciteten
(påverkar beräknat Kmedel för brunnen). Fördelen
med metoden är det stora dataunderlaget och
den ”slumpartade” spridningen av datapunkter,
jämfört med riktade undersökningar mot
svaghetszoner.
En annan osäkerhet som brukar anföras
rörande data från brunnsarkivet är den bias som
introduceras för de fall man borrar efter vatten.
Då är det vanligt att man avbryter borrning då
man nått en viss kapacitet eller överger borrning
vid ett visst djup om sökt kapacitet inte erhållits.
Detta kan ge en skev bild av permeabilitetens
djupavtagande.
För den studerade populationen är den absoluta
merparten (>85%) av brunnarna energibrunnar.
För dessa finns inte ovanstående invändning.

Figur 9. Plottade beräknade K-värden för respektive brunn mot
L/2 jämte anpassad funktion för djupavtagande K-värde för
normalberg och zoner.
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2.5 Grundvattenmodell
Avgränsning av det hydrauliska system inom vilket planerad bergtäkt ligger har utgått från randvillkor, där
flöde över gränsen kan predikteras med hög säkerhet. Sådana gränser utgörs främst av vattendelare,
över vilka inget flöde sker. I figur 10 nedan markeras dessa randvillkor med röd linje (NoFlow). Vidare har
vattendrag och vattenytor (sjöar) använts som randvillkor. För dessa gränser kan i detta fall antas att
flöde sker ut till randvillkoret (inte det omvända). Dessa gränser markeras i figur 10 med blå linjer (CHB =
Constant Head Boundary). Randvillkor har valts på sådant avstånd från modellens fokusområde
(planerad bergtäkt) att förändring av grundvattenförhållanden centralt i modellen inte ska kunna påverka
trycknivåer vid ränderna.
I figur 10 ses även underlag för modellens överyta (topografi), ytjordart enligt SGU:s jordartskartering
över området samt jorddjup enligt SGU:s modell (kartgeneratorn). Av dessa temakartor framgår att
ytjordart i huvudsak är tunna moränlager (huvudsakligen <3 m) vilande på berg. Ställvis förekommer
mindre partier med torv som ytjordart. Sannolikt överlagrar torven morän.

Figur 10. Underlag till numerisk grundvattenmodell.

Den numeriska modellen har konstruerats i programmet Visual Modflow (VMF).
VMF bygger på finita differenskoden MODFLOW (Harbaug & McDonald 1988) som simulerar
grundvattenflöde i tre dimensioner. Koden är en av den mest spridda och allmänt accepterade koderna
för numerisk modellering av grundvattenflöden.
Mer information kan fås från exempelvis Waterloo Hydrogeologic på internetadress
https://www.waterloohydrogeologic.com/
Modellen har en diskretisering plan med ett rutnät (grid) om 20x20 m inom modellens fokusområde och
större beräkningsceller perifert inom modellområdet. I vertikalled går modellen till ett djup om 250 m med
en vertikal diskretisering om 5-10 m mäktiga beräkningslager ner till 60 m djup och därunder successivt
mäktigare lager.
Hydrauliska parametrar har ansatts modellen i enlighet med analys av bergets storskaliga vattenförande
egenskaper redovisade i kapitel 2.4. I figur 11 ses en sektion genom modellen där de olika
beräkningslagren framgår med olika färger.
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Nybildning av grundvatten simuleras som nettonederbörd över modellområdet i enlighet med kapitel 2.2
och 2.3. Avrinning av ytligt grundvatten och ytvatten simuleras med en ytligt liggande dränering (en meter
under markytan). Större bäckar simuleras med River Boundary vilken tillåter bäcken att såväl ta emot
avrinning som ge ifrån sig vatten, allt beroende på till bäcken angränsande grundvattentrycknivåer.

Figur 11. Sektion genom upprättad grundvattenmodell illustrerande simulerad grundvattensänkning vid sökt bergtäkt. Notera att
höjdskala i figuren är överdriven med en faktor 3 för att topografi och lagerindelning ska framgå tydligare.

2.6 Beräkningsresultat
Simulering av fullt utbruten täkt med avsänkning av grundvattennivån ner till nivå +146,5 m inom sökt
brytområdet beräknas medföra en grundvattenbortledning om i medeltal 370 m3/d (ca 4,3 L/s).
Trycksänkningsutbredning i berg, på djupet 50 m, beräknas sträcka sig som mest ca 390 m ut från
brytområdet gräns (i NO riktning). Gräns för praktisk påverkan på trycknivåförhållanden har satts till
0,3 m. Trycksänkningsutbredningens beräknade form framgår av figur 12.
Det beräknade influensområdet för grundvatten sträcker sig inte utanför det i tidigare bedömning
avgränsade området för identifiering av potentiella intressen som skulle kunna skadas av de förutsebara
förändrade grundvattenförhållandena, vilket sträckte sig 500 m från brytgräns för sökt täkt (bilaga H i
ansökan). De bedömningar som tidigare gjorts rörande vattenverksamheten kvarstår därmed.
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Figur 12. Beräknad grundvattentrycksänkning i berg på ca 50 m djup. Streckad svart linje markerar ett avstånd om 500 m från sökt
brytområde markerande det område som initiellt studerats med avseende på potentiella motstående intressen för eventuell
grundvattenpåverkan7.

3. Täktsjö
Efter avslutad brytning kommer länshållning från täkten att upphöra och en täktsjö kommer att utbildas.
Det kan förutses att vattennivån i denna kommer att ställa in sig i nivå motsvarande nuvarande
medelgrundvattenyta vid brytgränsens lägsta punkt. För den aktuella täkten har det predikterats att
fullständig uppfyllnad i täktsjön sker vid nivå +167,5 m.
För prediktion av tid för uppfyllnad av täktsjön kan en överslagsberäkning göras utifrån kännedom om
storlek på den volym (täktgrop) som ska fyllas, vattenbalans över en öppen vattenspegel inom området
(kapitel 2.2) samt antaganden om hur grundvatteninläckaget avtar med ökad fyllnadsgrad i täktsjön.
Om man antar att grundvatteninläckaget avtar linjärt mot fyllnadsgraden, vilket är en rimlig approximation
då den drivande gradienten in mot täkten minskar med ökad fyllnadsgrad, kan den årligt tillkommande
vattenvolymen till täktgropen beräknas som (grundvatteninläckage) + (Pk-Et), där (Pk-Et) avser
vattenbalansen mellan nederbörd och avdunstning över en öppen vattenspegel (täktsjön). Denna årliga
vattenvolym ger upphov till en uppfyllnad vilket ger indata (nivå på täktsjöns vattenyta) till nästkommande
7

Ansökan, bilaga H.
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beräkningssteg, där grundvatteninläckaget beräknas vara mindre än i föregående steg medan
vattenbalans (Pk-Et) är oförändrad.
Studier i numeriska modeller har dock visat att grundvatteninläckaget oftast inte avtar linjärt mot
fyllnadsgraden, varför en numerisk modellanalys vanligen skiljer sig något från den analytiska
modellberäkningen. Skillnaden yttrar sig i att den numeriska modellen predikterar att täktsjön fylls
snabbare under en tidig period (ca 25%-75% fyllnadsgrad) och långsammare i det senare skedet (ca
75%-100% fyllnadsgrad) jämfört med vad den förenklade analytiska modellen predikterar. Den analytiska
modellen har dock, trots (eller tack vare) sina tämligen långtgående förenklingar, en fördel i det att del är
lättbegriplig samt att överslagsberäkningarna stämmer relativt väl med mer avancerade numeriska
modellanalyser. Således redovisas här beräkningar för båda modellerna.
Den analytiska modellen predikterar att nivån +167,5 m uppnås efter ca 35 år medan den numeriska
analysen predikterar att nivån nås efter ca 29 år. Beräkning enligt numerisk modell bedöms vara
gällande.
Det ska noteras att denna beräkning baseras på antagande om att inga efterbehandlingsmassor tillförs
täkten. Om så sker minskar den volym som ska fyllas med vatten och tid för uppfyllnad förkortas. Vidare
kan utlopp från täktsjön anordnas på en lägre nivå vilket då inverkar på här predikterad slutnivå för
vattenspegeln och även på tid för uppfyllnad.

Figur 13. Beräknad uppfyllnad av täktsjö efter avslutad brytning.
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4. Vattenavledning
Vattenavledning från täkten kommer att utgöras av inläckande grundvatten jämte direkt nederbörd över
brytområdet. Då det saknas en detaljerad brytplan som visar hur brytningen kommer att utvecklas i tiden
görs här beräkning för fullt utbruten täkt, vilket därmed innefattar den största avledningen.
För en situation med fullt utbruten täkt kan årsmedelavrinningen beräknas som grundvatteninläckage plus
nettonederbörd över brytområdet, vilket uppgår till 4.3 + 2,1 = 6,4 L/s.
Grundvattenkomponenten i totalflödet kan ses som ett basflöde som inte förändras i någon större
utsträckning med avseende på nederbördssituation. Nettonederbörden däremot har stor variation inom
och mellan år. Vidare är det inte årsmedelflöden som skulle kunna orsaka olägenhet i nedströms liggande
avledningsstråk utan högvattenflöden. Sådana höga flöden kan beräknas i enlighet med av SMHI och
Vägverket framtagen metodik för hydraulisk dimensionering8.
I figur 14 redovisas beräkning av högflödesavrinning (HHQ) från sökt täktområde, dels för nuvarande
situation (naturmarksavrinning från skogsmark) och dels för en framtida situation med fullt utbruten täkt.
I beräkningen har det inte tagits hänsyn till att det kommer att ske en fördröjning av vattenavledning från
täkten. Sådan fördröjning sker dock ”naturligt” i det att det aldrig installeras pumpkapaciteter som
motsvarar teoretiska högflöden för långa återkomsttider. Det som sker vid sådana extremsituationer, t ex
vid återkomsttid om ett år eller mer, är att det bildas en tillfällig vattenansamling i täkten (någon decimeter
vatten i någon del av täktbotten), som därmed fungerar som ett fördröjningsmagasin.

Figur 14. Beräknade högvattenflöden (utan fördröjning) för nuläge (utan täkt) och en framtida situation med fullt utbruten täkt.

Den beräknade avrinningen från området för nuvarande förhållanden visar att årsmedelflöde för en
situation med fullt utbruten täkt är tämligen ointressant i detta perspektiv. Denna flödessituation (6,4 L/s)
ligger långt under MHQ för nuvarande markanvändning (31 L/s). Vidare kan förstås att
vattenverksamheten i form av grundvattenbortledning (4,3 L/s för fullt utbruten täkt) inte heller kan
medföra någon skada på nedströms liggande system.

8

VVMB 310 Hydraulisk dimensionering, 2008:61. Vägverket 2008.
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Då planerad vattenavledning går mot NV i ett naturligt lågområde (skogsmark) med tre småvatten, kan
förutses att erforderlig fördröjning kommer att ske inom detta naturmarksområde. Huruvida någon
ytterligare styrd fördröjning för avledning från täkten kan komma att behövas bestäms av den
pumpkapacitet man vill installera, den fördröjningsvolym man kan acceptera i täktbotten samt
detaljutformning av sedimenteringsdamm. Den bärande principen som kommer att följas är dock att
avledningen inte ska orsaka någon olägenhet för nedströms liggande avledningsstråk.
Normalt sett har en bergtäkt alltid en fördröjande och utjämnad effekt på avrinningen från det område där
täkten anläggs. Detta gäller såväl under bryttiden, då täktgropen fungerar som ett utjämningsmagasin vid
extremnederbördssituationer, som efter avslutad brytning där täktsjön kommer att ha en utjämnande
effekt på avrinningen från området.

Varberg 2018-04-09
WSP Sverige AB

Patrik Lissel
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UTFORMNING OCH DIMENSIONERING AV
SEDIMENTATIONSDAMM
1 Beräkningsmetod
Här används en beräkningsmodell från Vägverket1 för att dimensionera sedimenteringsdammen
i för den planerade bergtäkten, se Figur 1. Dimensioneringsråden är baserade på
forskningsresultat och rekommendationer i utländsk litteratur och en anpassning av dessa till
svenska förhållanden samt svenska erfarenheter. Vägdagvatten innehåller suspenderat material,
metaller, kväve och fosfor, kolväteföreningar från olja, drivmedel, avfettningsmedel,
däckslitage, slitage av bromsar etc. Under vinterhalvåret kan vägdagvattnet även innehålla
salter från halkbekämpningsmedel. I bergtäkter är koncentrationen av partiklar i vattnet troligen
större än i dagvattnet från vägar, koncentrationen av föroreningar är dock sannolikt avsevärt
lägre. I modellen dimensioneras dammen för de inledande 15 mm nederbörd ”first-flush”,
eftersom 90 % av partiklarna (SS) då bedöms ha transporterats bort (baserat på uppskattningar
gjorda av USE-PA, den amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket). Till största delen
är föroreningarna i vägdagvatten nämligen partikulära, dvs. partikelbundna. Storleken på
partiklarna i vägdagvatten varierar från mikrometer till en tiondels millimeter beroende på
regnets intensitet och varaktighet.

Figur 1. Principskiss på våt sedimenteringsdamm

1

Vägverket, Rening av vägdagvatten, preliminära råd vid dimensionering av enklare reningsanläggningar,
Publ. 1998:009, Vägverkets tryckeri i Borlänge, 1998.
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Dimensioneringen av sedimentationsdammen görs enligt följande arbetsgång:
A. Val av plats för sedimenteringsdamm
B. Beräkna regleringsvolymen, dvs. den lagringsvolym som erfordras för att begränsa
”first-flush” effekt, Vreg.
C. Ange den yta som finns tillgänglig för att anlägga en damm
D. Bestäm bassängutformning för att undvika för snabb genomströmning. Utforma
slänterna med lutningen 1:3 eller flackare.
E. Beräkna
den
approximativa
bassängvolymen
(Vb)
samt
kvoten
bassängvolym/regleringsvolym för olika djup y. Använd den ”våta” volymen (den
vattenvolym som alltid finns i dammen). Välj bassängdjup (beroende på
avskiljningskrav och på SS (se Figur 2).
F. Uppskatta föroreningsavskiljningen (Pb, Cu, Zn och P). Detta är ej aktuellt vid
täktverksamhet då utsläppen av dessa ämnen sannolikt är små.
G. Utforma in- och utlopp så att beräknad regleringsvolym erhålls. Höjderna mellan inoch utlopp (d) beräknas utifrån regleringsvolymen och dammens yta. För dämt utlopp
ska Qut < Qin.
H. Kontrollera uppehållstiden T. Om kravet T > 20 h inte uppfylls, kan uppehållstiden
förlängas tex. genom att skärmar placeras vid dammens ut- och inlopp.
2 Beräkningar
A.
Sedimentationsbassängen placeras vid verksamhetsområdet/brytningsområdet, innan
brytningen startar. Sedimenteringsdammen ska inhägnas så att barn och djur inte kan ramla. i.
B.
Vreg = A . φ . iini
där A = avrinningsområdet, φ = avrinningskoefficienten och iini = den initiala regnmängden som
måste omhändertas för att begränsa ”first-flush” effekten. Brytningsområdets area är 134 138
m2. Här är därför A = 134 138 m2 och iini = 0.015 m (15 mm regn). I modellen anges φ = 0.9 –
1 för hårdgjorda ytor, 0.2 – 0.4 för diken och 0 – 0.1 för naturmark. Då bottnen i en bergtäkt
har en liten lutning, är uppsprucken efter sprängningar och huvudsakligen är täckt av krossat
bergmaterial så sätts φ = 0.2, vilket motsvarar grusplan, se Tabell 1.

2
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Tabell 1. Avrinningskoefficient för olika typer av ytor2. Avrinningskoefficienterna i tabellen
gäller för dimensionerande nederbördsintensitet samt för områden med måttlig lutning.
Detta ger Vreg = 402.4 m3.
C.
Antag tillgänglig yta för sedimentationsdammen 600 m2 (20 m x 30 m)
D.
Släntlutningarna (1:z) blir 1:3 i bassängen.
E.
Volymen Vb beräknas enligt:
Vb = (20 . 30 + (30 – 6 y) . (20– 6 y)) . y . 0.5
y = 2.0 m ger Vb = 744.0 m3 vilket ger Vb / Vreg = 744.0 / 402.4 =1.85
där y är bassängdjupet, se Figur 1. Detta ger en ungefärlig avskiljning av SS på cirka 68 % (H
= 2 m/0.3 = 6.7 ft), enligt diagrammet i Figur 2. I Vägverkets beräkningar eftersträvas en
avskiljning på minst 65 %.

2

Larsson, J., Metodik för beräkning av anslutna hårdgjorda ytor till spillvattennätet, Examensarbete 30 hp,
Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära, Uppsala universitet, Uppsala, Februari 2010.
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Figur 2. SS-avskiljning som funktion av våt bassängvolym/erforderlig lagringsvolym
(regleringsvolym) för några amerikanska nederbördszoner (svenska erfarenheter saknas).
H = vattendjupet (1 ft = 0.3 m).
G.
Utloppet läggs på nivån 2.0 m. Regleringsvolymen kan approximativt uttryckas som
Vreg = (20– z . d ) ( 30 – z . d) . d
Där d är höjden mellan in- och utlopp (avståndet mellan max- och medelnivån). För att kunna
utnyttja bassängens reglervolym krävs att utloppsflödet är mindre än inloppsflödet, annars höjs
inte vattennivån i bassängen.
402.4 ≤ (20 – 3 . d ) ( 30 – 3 . d) . d
olika d testas, d = 0.9 m väljs, vilket ger Vreg = 425.8 m3.
H.
Uppehållstiden T beräknas genom
T = Vb / (Pmax . A . φ)
Den högsta dygnsnederbörden i området är enligt SMHI ca 35 - 40 mm, se Figur 3. Ökningen
under perioden har varit cirka 0,1 mm per år3. Om ökningen fortsätter i samma takt under de
20 år tillståndet avses gälla blir den totalt i storleksordningen 2 mm. Vi ansätter därför det högre
värdet 40 mm. Pmax = 40 mm ger T = 744.0 / (0.040 . 134 138 . 0.2) = 0.69 dygn dvs.17 timmar
dvs. kriteriet (T > 20 h) är inte riktigt uppfyllt. Till detta kommer grundvatteninläckaget.
Skärmar kan därför placeras vid dammens in- och utlopp. Detta är dock ej motiverat förrän
större delen av brytningsområdet tagits i bruk (innan dess är täktarean så liten att villkoret T >
20 h uppfylls). Koncentrationen av föroreningar i vattnet som avleds i en bergtäkt är dessutom
3

https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/storsta-dygnsnederbord
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lägre än i vägdagvatten, det innehåller huvudsakligen suspenderat bergmaterial, och recipienten
innehåller inga särskilda naturvärden. Att uppehållstiden vid maxdygnsnederbörd därför blir
något kortare än önskat enligt Vägverkets modell har därför ingen praktisk betydelse.
Uppehållstiden är i normalfallet avsevärt längre (som jämförelse kan nämnas att den
korrigerade nederbörden är 805 mm/år, vilket motsvarar i genomsnitt 2,2 mm/dygn).

Figur 3. Största 1-dygnsnederbörden 1991-20134.
3 Drift och underhåll av sedimentationsdamm
Dammen ska kontrolleras regelbundet för att upptäcka erosion. Slammet som bildas på botten
bör rensas med jämna mellanrum (minimum vart 5:e år) för att förhindra erosion när
slambädden byggts upp till en viss storlek (>10 % av det dimensionerande djupet i dammen).
Hur slammet ska omhändertas beror på aktuellt slaminnehåll. Slammet måste troligen
avvattnas.

4
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4 Oljeavskiljare
Vattnet avleds, efter att ha passerat oljeavskiljaren, till sedimentationsdammen. Oljeavskiljaren
ska dimensioneras med hänsyn till maxdygnsflödet. Man planerar att pumpa ut vatten ut från
täkten med hjälp av en pump som står i en pumpgrop, vilken flyttas med verksamheten.
Pumpgropen ska förses med nivåvakt, se Figur 4. Detta förhindrar att olja pumpas ut i
sedimentationsdammen om ett läckage skulle uppkomma.

Figur 4. Exempel på pumpgrop med nivåvakt.
Göteborg 2018-04-20
Monica Almefelt
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BEDÖMNINGSUNDERLAG VATTEN INFÖR SAMRÅD
WSP har på uppdrag av Swerock AB läst igenom utkast till samrådsunderlag, erhållet 2017-08-28, och med detta
underlag som grund gjord nedanstående bedömningar rörande vattenverksamhet vi planerad bergtäkt på fastighet
Engaholm 1:1, Alvesta kommun.

Markyta inom planerat brytområde når som högst upp till ca +182,5 m (RH2000). Grundvattenytan kan här förutses
ligga nere i berget (ringa jorddjup enligt SGU:s jorddjupskarta samt utförda undersökningsborrningar) på ett djup om
ca 7 m. Lägsta täktbotten redovisas i underlaget till +147 m och lägsta avsänkning av grundvattenytans läge inom
brytområdet antas därmed till +146,5 m, medförande en grundvattensänkning inom brytområde på upp till 29 m. För
denna grundvattensänkning kommer en grundvattenbortledning att erfordras, vilken är en vattenverksamhet enligt 11
kap MB. Bedömningar lämnade i denna PM syftar till att belysa frågeställningen om denna vattenverksamhet är att se
som tillståndspliktig eller inte (§12, 11 kap MB).
Influensområde för grundvatten har i detta skede inte tagits fram, men mot bakgrund av storlek på
grundvattensänkning inom planerat brytområde och rådande topografiska och geologiska förhållanden kan det
bedömas att ett avstånd om ca 500 m från planerat brytområde med marginal innehåller ett sådant influensområde.
Detta avser då trycksänkningsutbredning i djupt berg, vilken skulle kunna påverka nivå i enskild djupborrad brunn.
Vad avser påverkan på grundvattenytans läge och till denna kopplade grundvattenberoende ekosystem kan förutses
att ett avstånd om ca 200 m med marginal torde innehålla sådan påverkan.
Enskilda intressen
Enskilda brunnar finns som närmast på gårdarna Naglatorp 430 m väster om planerad brytgräns för planerad bergtäkt
samt Grönsången ca 480 m norr om planerad brytgräns. Den förstnämnda brunnen används inte längre (obebodd
fastighet). Ingen av brunnarna är registrerade i SGU:s brunnsarkiv för borrade brunnar. De kan således antas vara
grävda, men skulle även kunna vara djupborrade enär SGU:s brunnsarkiv inte är komplett. Mot bakgrund av avstånd
till dessa brunnar kan det förutses att de inte kommer att påverkas skadligt av den vattenverksamhet som bortledning
av grundvatten innefattar för det fall tillstånd till bergtäkt ges.
Jordlager inom aktuellt område utgörs i huvudsak av morän med ringa mäktighet (upp till ca 3 m) och mindre områden
med torv. Inom område med torv saknas byggnader och anläggningar. Det bedöms inte finns någon risk för skadliga
sättningar som följd av identifierad vattenverksamhet.

WSP Environmental Sverige
432 40 Varberg
Besök: Birger Svenssons väg 28D
T: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org. nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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Allmänna intressen
Det har inom ett område om 500 m från planerat brytområde identifierats tre potentiella allmänna intressen som bör
belysas närmare;
1. Sumpskog söder om planerat brytområde
2. Småvatten väster om planerat brytområde (3 st)
3. Bäck öster om planerat brytområde
För bedömning av storlek på påverkan på vattenförhållanden vid ovanstående objekt har en översiktlig hydrogeologisk
kartering gjorts med indelning i delavrinningsområden. Karteringen baseras på allmänt kartmaterial från lantmäteriet
vad avser hydrografi och topografi samt delavrinningsområden från SMHI (VISS). Karteringen redovisas i bilaga 1.
Till bedömningsunderlaget har även fogats SGU:s geologiska karteringar över aktuellt området jämte
nybildningspotential via nederbörd med SMHI som datakälla.

Objekt 1, sumpskogen, ligger i en större svacka omgiven av bergshöjder. Jordarten i svackan utgörs av torv.
Torvområdet (tillika sumpskogen) är dikad i norra kanten.
Bedömning:
Grundvattenytans läge inom sumpskogen kommer inte att förändras som följd av planerad bergtäkt och den
avsänkning av berggrundvattenytans läge som där kommer att ske om tillstånd för brytning erhålls.
Detta då avstånd från täkt till gräns för sumpskogen uppgår till som minst ca 150 m. Trycksänkning i ytligt berg på
detta avstånd kan förutses vara liten. Jordarten inom sumpskogsområdet (torv) kan förutses vara relativt tät i
vertikalled på djup >0,5 m och den hydrauliska kontakten mot berg är således liten. En viss trycksänkning i berget
under sumpskogen kan förutses kunna komma att ske, men gradienten, grundvattnets strömningsriktning, kan
förutses alltjämt komma att vara uppåtriktad inom lågområdet där sumpskogen är belägen. Konsekvensen av
trycksänkningen i berget under sumpskogen blir således att ett mycket litet uppåtriktat läckage från berget (i relation
till nybildning inom sumpskogsområdet som följd av nederbörd över detsamma) minskar något. I sammanhanget en
försumbar påverkan som inte är av mätbar storlek. Storleksordning på förändring av vattentillskott till området kan
uppskattas till någon eller några mm/år vad avser vertikalflöde från berget, vilket i relation till nettonederbörden över
området (ca 300 mm/år) är helt försumbart.
Större påverkan torde kunna erhållas i det att det laterala grundvattenflödet från uppströms belägna områden kommer
att minska då mindre delar ligger inom planerat brytområde. Det kan beräknas att tillrinningsområdet för det närmaste
sumpskogsområdet (objekt 1 enligt kartan) kan komma att minska med ca 16%. Konsekvens av denna minskning i
tillrinningsområde kan förutses bli att genomströmningen i den dikning som omgärdar sumpskogen kommer att
minska med ungefär motsvarande omfattning. Någon mätbar förändring av vattennivån i ytvattendraget förutses inte
uppkomma som följd av detta. Detsamma gäller grundvattenytans läge inom sumpskogsområdet.
Därmed bedöms att sumpskogen inte påverkas av identifierad vattenverksamhet.

Objekt 2, småvatten. Dessa mindre vattenansamlingarna i skogen väster om planerad bergtäkt ligger i lokala svackor
i moränmark.
Bedömning:
Tillrinningsområde för dessa småvatten kommer att minska (omledning mot bergtäkten). Detta kan medföra att
vattennivån i småvattnen sänks. Förändrat vertikalt läckage kan även göra att vattennivån i småvattnen sänks.
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Avstånd mellan brytgräns och de två närmaste småvattnen är ca 80 respektive 90 meter. Den tredje dammen är
större och ligger ca 150 m från planerad brytgräns. Denna torde inte påverkas av planerad brytning.

Objekt 3. Bäcken omedelbart öster om planerat brytområde
Bedömning:
Bäcken kan komma att förlora en del av sin tillrinning på sträckan längs med planerad brytgräns då delar av bäckens
tillrinningsområde ligger inom planerad brytområde. Denna förändring är av måttlig storlek, ca 17% i höjd med
brytområdets södra del. Flödespåverkan kommer successivt att minska nedströms täkten.

Vattenavledning från täkten kan komma att förändra bedömningen ovan. Om t ex vatten avleds västerut mot
småvattnen kommer nivå i dessa snarare att höjas något samtidigt som vattengenomströmningen ökar. Vattnet från
dessa småvatten går sedan vidare ner mot Lillsjön (antingen som ytvattenflöde i idag icke existerande
bäck/avrinningsstråk) eller som ett grundvattenflöde). Avledningen berör då primärt delavrinningsområde 630172142445 enligt VISS.
Om recipient väljs till bäcken öster om planerat brytområde kommer flödespåverkan i bäcken nedströms täkten att bli
en mindre ökning snarare än en minskning. Bäcken leder vidare söderut mot Helgaån som leder vidare mot sjön
Salen. Avledningen berör då primärt delavrinningsområde 630335-142616 enligt VISS.

Övrigt
En mindre vattenbalansförändring kommer att uppkomma mellan delavrinningsområde 630335-142616 och 630172142445 (se infälld översikt i bilaga 1). Storlek på denna vattenbalansförändring är liten och bedöms inte leda till några
mätbara effekter.

Sammantagen bedömning
Sammantaget görs bedömningen att skada på enskilda eller allmänna intressen inte uppkommer som följd av den
vattenverksamhet som av nödvändighet sker som följd av planerad bergtäkt om tillstånd till denna medges.
Vattenverksamheten ska därmed inte ses som tillståndspliktig utan hänföras till undantagsregeln i §12, 11 kap MB.

Varberg 2017-09-08
WSP Sverige AB

Patrik Lissel
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