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SAMMANFATTNING 

Stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram ett förslag på ny detaljplan inom Bergsäng, 

Karlstad kommun. Detaljplanen kommer möjliggöra byggandet av tio fristående villor på 

fastighet Bergsäng 1:3. Planområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde så för att 

detaljplanen ska godkännas måste vatten och avlopp säkerställas. Den här utredningen syftar på 

att översiktligt utreda om det finns tillräckligt med grundvatten i berggrunden för att säkerställa 

att dricksvattentillgången, både kvalitets- och kvantitetsmässigt, är tillräcklig för både befintliga 

fastigheter och tillkommande. Grundvattenbildningen har beräknats med hjälp av 

vattenbalansmetoden och är en grov uppskattning av grundvattentillgången.  
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1 UPPDRAG, BAKGRUND OCH SYFTE 

Tyréns AB har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen att göra en översiktlig 

hydrogeologisk utredningen av ett område inom Bergsäng, Karlstad kommun. Kommunen ämnar 

göra en detaljplan för nya tillkommande villor. Den här utredningen syftar på att översiktligt 

utreda om det finns tillräckligt med grundvatten i berggrunden för att säkerställa att 

dricksvattentillgången, både kvalitets- och kvantitetsmässigt, är tillräcklig för både befintliga och 

tillkommande fastigheter. Syftet med uppdraget är också att utreda följande specifika frågor 

som uppkommit under processens gång: 

 

1. I granskningsförslaget av detaljplanen ställs kravet på gemensamt dricksvattenuttag för 

fyra av villorna med hänsyn till intilliggande befintliga avloppsanläggningar. 

Länsstyrelsen ansåg i sitt granskningsyttrande att läget för gemensamt 

dricksvattenuttag behöver säkras genom planläggning. Var är lämpligt område för 

dricksvattenuttaget?  

 

2. Kommer grundvattentillgången ändras i samband med klimatförändringar och torrår 

motsvarande år 2018? 

 

3. Det gemensamma dricksvattenuttaget för de fyra villorna på den västra stranden 

kommer att ligga på en skogsbruksfastighet, finns det direktiv på skyddsavstånd mellan 

brunnen och skogsbruket? 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 PLANERADE ANLÄGGNINGAR 

På fastighet Bergsäng 1:3 planeras tio enbostadshus med tillhörande tomter att uppföras. För 

mer information om de planerade bostäderna hänvisas till ”Detaljplan för Bostäder inom 

Bergsäng vid sjön Gapern, Karlstads kommun, Värmlands län”, Dnr SBN 2017-197. 
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Figur 1 Planförslag Bergsäng  

 

2.2 BEBYGGELSE OCH MARKANVÄNDNING 

Planområdet är cirka 10 hektar och ligger på fastighet Bergsäng 1:3 som är cirka 22 hektar. 

Området består idag av skogsmark, i huvudsak medelålders gallrad granskog. Det finns ingen 

bebyggelse inom den aktuella fastigheten. Området ligger intill sjön Gapern, knappt två mil norr 

om Karlstad. Utanför fastigheten finns en del bostadshus, ett fåtal gårdsbildningar och 

fritidshus.  
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Figur 2 Översiktsbild, inringat svart är område för planerad bebyggelse. Figur hämtad från Eniro.se 

 

2.3 TOPOGRAFI 

Området består av skogsmark och sluttar relativt kraftigt från öster, från byvägen, ner till sjön i 

västlig och nordlig riktning. Den högsta punkten vid byvägen ligger på +84 meter över havet och 

sjöns nivå ligger på +60 meter över havet. 

 

2.4 GEOLOGI 

2.4.1 BERGGRUND 

Berggrunden i Bergsäng utgörs lokalt av syenitoid-granit som mot väst, norr och öst gränsar till 

granit (Figur 3). Kartering av sprickor i berg visar överlag en nordvästlig riktning med flack 

stupning mellan 6–20 grader. En karterad planstruktur inom planområdet i Bergsäng stupar 6 

grader åt nordöst (SGU, 1929). Med stupning menas en sprickas lutning sett från 

horisontalplanet. 
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Figur 3 Berggrundsgeologisk karta. Svart cirkel: Planläggningsområde. Figur hämtad från SGUs kartvisare  

 

2.4.2 JORDARTER 

Inom planområdet förekommer glacial lera, sandig morän och små partier med berg i dagen.  

I planområdet är jorddjupet skattat från noll till 1,5 meter.  

Ett antal moränryggar (ändmoräner) förekommer söder om planområdet. 

 

 
Figur 4 Jordartskarta. Svart cirkel: Planomläggningsområdet. Hämtad från SGU Kartvisare 
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2.5 HYDROGEOLOGI 

2.5.1 GRUNDVATTENBILDNING I BERG 

Uttagsmöjligheterna från ett grundvattenmagasin i berg avgörs av ett flertal faktorer:  

  

• Tillgång på vatten som kan bilda grundvatten - nederbörd, sjöar, vattendrag 

• Magasineringsförmåga, d.v.s. mängden vatten ett magasin kan hålla, i Bergsäng är det 

sprickorna i berggrunden 

• Hur stor andel av det magasinerade vattnet som kan avges och användas som vattenresurs 

  

För att det ska bildas grundvatten krävs en vattenkälla. Grundvattenbildningen kan antingen ske 

direkt via nederbörd som genom infiltration och perkolation fyller sprickorna i berggrunden med 

vatten, eller indirekt via vattendrag, sjöar eller dylikt. När ett uttag av grundvatten sker bildas en 

gradient in mot uttagspunkten, brunnen.  

  

Uttagsbrunnen för de fyra fastigheterna på den västra stranden kommer borras i berg. 

Grundvattenbildningen i berg kan variera kraftigt mellan olika områden men även inom ett och 

samma område. Typiskt för grundvattenmagasin i berg är att den effektiva porositeten, d.v.s. 

tomrummen mellan vilka vattnet kan flöda, är låg. Den låga porositeten innebär att 

grundvattenmagasin i berg ofta klassificeras som små snabbreagerande magasin. 

 

Flödet sker i princip uteslutande i sprickor i kristallin berggrund. Normalt sker grundvattenflödet 

i ett begränsat antal sprickor i berggrunden. Därmed är det viktigt att den borrade brunnen går 

igenom de vattenförande sprickorna för att kunna uppnå ett tillräckligt stort uttag.  

 

2.5.2 BEFINTLIGA UTTAGSMÖJLIGHETER INOM OCH RUNT PLANOMRÅDET 

Den genomsnittliga kapaciteten av bergborrade brunnar i Karlstads kommun uppgår till 1000 

liter per timme. Enligt SGU är den generella vattentillgången i berg i Karlstads kommun något 

större än vad som är vanligt i svenskt urberg (SGU, 2001). Det genomsnittliga brunnsdjupet är 

66 meter (SGU 2001).  

  

Mediankapaciteten i berggrunden i närområdet har av SGU bedömts till 600–2000 liter per 

timme och uttagsmöjligheterna anses som tämligen goda. Bergborrade brunnar i närområdet till 

de planerade fastigheterna i Bergsäng visar över lag höga uttagskapaciteter (Figur 5). I fem av de 

åtta brunnarna överstiger uttagskapaciteten 2500 liter per timme. I en av brunnarna är 

uttagskapaciteten noll liter per timme.  
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Figur 5 Uttagskapaciteter i bergborrade brunnar. Enhet: liter per timme. Information taget från SGUs 
kartvisare 

2.5.3 GRUNDVATTENSTRÖMNING 

Då information om grundvattennivåer saknas är det inte möjligt att i detalj beskriva 

strömningsmönstret i området. Utifrån topografin och befintliga vattendrag kan däremot den 

generella grundvattenströmningen bedömas vara riktad mot sjön Gapern samt lokalt mot 

befintliga vattendrag.  

2.5.4 AVRINNINGSOMRÅDEN 

Planområdet tillhör delavrinningsområdet ”Utloppet av Gapern” och är 98,2 kvadratkilometer 

stort. Avrinningsområdet avvattnas via Alsterälven som mynnar i Vänern (www.viss-

lansstyrelsen.se). 

 

Baserat på topografisk karta har ett lokalt avrinningsområde kring planområdet ritats ut. 

Avrinningsområdets yta uppgår till 3,8 kvadratkilometer. Ytan har antagits motsvara 

nybildningsområdet för grundvatten till berg och har använts i beräkningarna av den lokala 

grundvattenbildningen i avsnitt 3.1. 
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Figur 6 Lokalt avrinningsområde utritat baserat på topografiska höjdlinjer samt vattendrag 

2.5.5 GRUNDVATTENKEMI OCH VATTENKVALITET  

 

Den kemiska sammansättningen i Sveriges berggrund och grundvattnets uppehållstider i berget 

kan påverka dricksvattenkvalitén. I Sverige är förhöjda halter av järn, mangan, fluor och radon i 

berggrundvattnet vanligt förekommande. Ämnena har då lakats ut från berget och hamnat i 

grundvattnet.  

  

Om två brunnar förläggs nära varandra kan det finnas risk för hydraulisk kontakt via stora 

vattenförande sprickor. Hydraulisk kontakt mellan två brunnar kan påverka båda brunnarnas 

vatten både kvalitéts- och kvantitetsmässigt. Risken minskar med ökat avstånd mellan 

brunnarna. Kortaste avståndet mellan befintliga bergborrade brunnar och ytterkant på ”säkert 

område för brunnar”, se Figur 7, är mer än 50 meter. I verkligheten kommer 

dricksvattenbrunnarna förläggas närmare de tilltänkta villorna och då kommer avstånden bli 

ännu längre (mellan cirka 100–300 meter). Mer om avstånd mellan brunnar och mellan avlopp 

och brunnar står i kapitel 2.6 och 3.3 ”Planläggning av säkert dricksvatten”. SGU rekommenderar 

ett avstånd på minst 30 till 50 meter mellan två bergborrade brunnar och 50 meter mellan 

brunnar och avloppsanläggning (SGU, 2016).  

 

Det kan även uppstå hydraulisk kontakt med sjön Gapern och nya borrade brunnar. Det kan ha 

både för- och nackdelar. Fördelarna är att Gapern ökar brunnarnas kapacitet och har även en 

utspädningseffekt om berggrundvattnet har förhöjda värden av något ämne. Nackdelen är att 

eftersom det finns begränsade möjligheter till filtrering och rengöring av vatten i ett 

spricksystem speglar uttagsvattnets kemi ytvattenkemin.  

  

Det kan även finnas risk för saltvatteninträngning i brunnarna. Saltvatten i brunnarna kan ha tre 

orsaker; dels kan det vara spridning av vägsalt, dels kan havsvatten tränga in i brunnen om 

brunnen är belägen nära havet, slutligen kan saltvatteninträngning bero på relikt saltvatten. 

Relikt saltvatten härstammar från den tid då delar av Sverige täcktes av salt hav på grund av 

inlandsisens nedtryckande av jordskorpan. Den marina gränsen (MG) är ett begrepp för de 

områden som varit täckta av salt hav. Bergsäng ligger under MG. Skälet till att saltvatten kan 

tränga in i brunnen kan vara att mer vatten tas ut än vad det nybildas. Det kan inträffa om 
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uttaget periodvis ökar eller när det sker liten eller ingen grundvattenbildning, exempelvis under 

sommarmånaderna.  

2.6 PLANLÄGGNING AV DRICKSVATTENTÄKT – SÄKERT VATTEN 

Inom planområdet ska vatten och avlopp i huvudsak hanteras genom enskilda lösningar för 

respektive fastighet. Bergborrade brunnar förordas. För de fyra villorna vid västra stranden gäller 

dock villkor för startbesked. Startbesked kommer inte ges förrän gemensam dricksvattentäkt 

eller annan likvärdig lösning kommit till stånd (Karlstad kommun, 2018). Detta för att garantera 

att dricksvattentäkten förläggs på ett säkert avstånd från befintliga bostäders utsläppspunkter 

för avlopp.  

  

Den gemensamma dricksvattentäkten för de fyra villorna kommer ligga på en 

skogsbruksfastighet där skogen kommer avverkas. Frågan har uppkommit om direktiv finns på 

skyddsavstånd mellan brunnen och skogsbruket. Frågan diskuteras i ett underkapitel till 

metodbeskrivningen, kapitel 3.3.1. 

3 METOD OCH ANALYS 

3.1 BERÄKNING AV GRUNDVATTENBILDNING - VATTENBALANS 

I studien har vattenbalansberäkningar genomförts med syfte att uppskatta 

grundvattenbildningen till berg. Grundvattenbildningen har beräknats enligt följande: 

 

Grundvattenbildning = Avrinningen * Infiltrationskoefficienten i berg * Avrinningsområdets 

area 

 

Avrinningen, även benämnd effektiv nederbörd eller nettonederbörd, utgör den mängd vatten 

efter evapotranspiration av mark och växter som finns tillgänglig för att bilda grundvatten. Hur 

stor del av avrinningen som kan bilda grundvatten i berg bestäms bland annat av 

infiltrationskoefficienten. Den påverkas bland annat av överlagrande jordart och hur uppsprucket 

berget är men även av nederbördsvariationer. I referenslitteraturen finns olika förslag på 

infiltrationskoefficienter och det finns många osäkerheter kring det här sättet att beräkna 

grundvattenbildning. Detta på grund av att flera faktorer spelar roll för koefficientens storlek.  

Att mer ingående analysera faktorernas påverkan av infiltrationskoefficienten går utanför ramen 

av den här utredningen. Därför har av försiktighetsskäl den lägsta infiltrationskoefficienten i 

berg antagits, 0,1 (Knutsson och Morfeldt, 1995). Det betyder att 10 % av avrinningen antas 

perkolera genom den omättade zonen och bilda grundvatten.  

 

Avrinningsområdet antas i beräkningarna sammanfalla med det område vilket vatten infiltrerar 

och bildar grundvatten i berg, det vill säga nybildningsområdet. Notera att detta är ett generellt 

antagande. Grundvattenmagasin i berg är normalt sett begränsade till spricksystem som kan 

sträcka sig utanför avrinningsområdet men även vara begränsade till mindre områden inom 

avrinningsområdet. Det innebär att nybildningsområdets storlek kan vara större men även 

mindre än det antagna avrinningsområdet. 

3.1.1 INDATA 

Avrinningsdata har hämtats från SMHIs vattenwebb i form av lokal vattenföring i kubikmeter per 

sekund för delavrinningsområdet ”Utloppet av Gapern”. Data täcker intervallet 1999–2017. Datan 

bygger på observationer, databaser och resultat från modeller. Även data för år 2018 har 

använts, den har dock inte hunnit bli stationskorrigerad än vilket medför en ökad osäkerhet i 

beräkningarna. Den lokala vattenföringen har beräknats till millimeter per år och har använts 

som utgångspunkt i vattenbalansen. I samtliga beräkningar har avrinningen under juni, juli och 

augusti uteslutits. Anledningen är att evapotranspirationen och växternas upptag av markvatten 

under dessa månader är så pass hög att grundvattenbildningen i princip är obefintlig. 

 

Avrinningsområdets area på 3,8 kvadratkilometer har använts i beräkningarna och motsvarar det 

utritade avrinningsområdet i Figur 6. 
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Infiltrationskoefficienten i berg har i litteraturen inte fastställts för specifika bergarter. Dock har 

en generell infiltrationskoefficient för berg på 0,1 använts i beräkningarna vilket är ett 

återkommande lägsta värde i referenslitteraturen. 

Nedan redovisas grundvattenbildningen utifrån tre olika scenarier, normalår, torrår och år 2018. 

Beräkningarna sammanfattas i Tabell 1.   

3.1.2 GRUNDVATENBILDNING NORMALÅR 1999–2017 

Grundvattenbildningen under ett normalår har beräknats utifrån den genomsnittliga lokala 

vattenföringen i delavrinningsområdet ”Utloppet av Gapern” under perioden 1999–2017.  

 

Avrinningen har under ett normalår beräknats till 236 millimeter och grundvattenbildningen har 

beräknats till 24 millimeter i berg vilket motsvarar 246 kubikmeter per dygn eller 246 200 liter 

per dygn. 

3.1.3 GRUNDVATTENBILDNING TORRASTE ÅRET 1999–2017 

Året med minst avrinning i delavrinningsområdet ”Utloppet av Gapern” var 2005 under perioden 

1999–2017.  

 

Avrinningen har under detta år beräknats till 115 millimeter och grundvattenbildningen i berg 

till 11 millimeter vilket motsvarar 119 kubikmeter per dygn eller 119 300 liter per dygn.  

3.1.4 GRUNDVATTENBILDNING ÅR 2018  

Avrinningen under 2018 uppgick till 187 millimeter och grundvattenbildningen i berg till 19 

millimeter vilket motsvarar 195 kubikmeter per dygn eller 195 000 liter per dygn. 

 

Tabell 1  Beräknad grundvattenbildning i berg baserat på avrinningen under ett SMHI normalår, 
torrår och 2018. Grundvattenbildning har beräknats genom att avrinningen multipliceras 
med avrinningsområdets area och infiltrationskoefficienten för berg 

  
Normalår (Medel 
1999–2017) 

Torrår (Lägst 1999–
2017) 

2018 

Avrinning (mm) 236 115 187 

Grundvattenbildning berg     

mm 24 11 19 

m3/dygn 246 119 195 

l/dygn 246 200 119 300 195 000 

l/h 10 260 4 970 8 130 

 

3.2 FRAMTIDA UTTAGSBEHOV INOM AVRINNINGSOMRÅDET 

Det kommande uttagsbehovet av vatten är baserat på en genomsnittlig förbrukning av 140 liter 

per dygn per person (Svenskt Vatten 2019). Totalt har det uppskattats förekomma 35 befintliga 

hushåll inom utritat avrinningsområde. Med de tillkommande 10 hushållen kommer det 

genomsnittliga behovet av grundvatten att uppgå till 18 900 liter per dygn baserat på att det i 

varje hushåll bor fyra personer.  

 

Den genomsnittliga uttagsmängden inom avrinningsområdet motsvarar 16 procent av den årliga 

grundvattenbildningen under ett torrår. Den totala uttagsmängden i förhållande till beräknad 

grundvattenbildning i procent redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2 Den procentuella andelen grundvattenuttag av samtliga fastigheter (35 befintliga + 10 

kommande) av den totala grundvattenbildningen inom avrinningsområdet 

Förbrukning fastigheter/grundvattenbildning % 

Torrår (2005) 16 

Normalår (Medel 1999–2017) 8 

2018 10 

3.3 PLANLÄGGNING AV DRICKSVATTENTÄKT – SÄKERT VATTEN 

I studien har befintliga avlopp i området analyserats för att säkerställa att dricksvattentillgången 

för de fyra villorna vid den västra stranden i planområdet inte riskerar att förorenas av befintliga 

bostäders avloppsutsläpp. Miljöförvaltningen i Karlstad kommun inventerade 2018 

avloppsanläggningar för permanentbostäder, anläggningar som är äldre än från 1987 och 

anläggningar som saknar tillstånd. Avloppsanläggningar som tillhör fritidshus inventerades inte. 

I föreliggande utredning har alla utsläppspunkter, både inventerade och icke-inventerade, 

noggrant gåtts igenom för att säkerställa att det vatten som släpps ut från 

avloppsanläggningarna inte kan förorena den tänkta brunnen för de fyra villorna. Det har gjorts 

med hjälp av inventeringen som kommunen utförde och med hjälp av analys av terräng och 

topografi.  

  

Söder om planområdet ligger en fastighet, Rotnäs 3:2, vars anläggning och utsläppspunkt är 

oklar men antas ligga i nordvästra delen, i utkanten av fastigheten, se Figur 7. Fastighetsgränsen 

ligger mellan +74 och + 76 meter över havet. Utsläppet för avloppet förutsätts ligga inom 

fastigheten. Utifrån terrängen och topografin antas att avloppsvattnet leds rakt västerut mot sjön 

eftersom terrängen är brant i området. Norr om planområdet ligger tre fritidshus vars 

avloppsanläggningar inte har inventerats. Trots det utgör de ingen risk då de ligger norr om och 

nedströms den tänkta brunnen. 

 

Dricksvattenbrunnen för de fyra villorna i planområdet ska placeras så den skyddas från 

föroreningar. Grundvattenströmningen i både jord och berg följer i de flesta fall markytans 

lutning. Rekommenderat säkerhetsavståndavstånd mellan föroreningskälla och 

dricksvattenbrunn är mellan 30 till 50 meter (SGU, 2016). På grund av det långa avståndet (minst 

130 meter) och på grund av att vattnet genom den branta lutningen bedöms rinna rakt ner till 

Gapern längre söderut bedöms det i det här fallet säkert att efter tillfartsvägen till de fyra 

villorna förlägga brunnen nedströms avloppsutsläppet, se Figur 7.  

 

Området för säkert vatten är anpassat även för de tilltänkta villorna på den norra stranden. 

Avståndet mellan den närmaste nya fastigheten och fastighet Bergsäng 1:22 (ytterkant till 

ytterkant) är cirka 92 meter, se Figur 7.  
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Figur 7 Planritning med inritat säkert område för brunnar, Rotnäs 3:2 inringat i blått, fritidshus i grönt 

3.3.1  SKYDDSAVSTÅND INOM SKOGSBRUKSFASTIGHET 

Det finns inga direktiv eller krav på formell skyddszon för en dricksvattentäkt för enskilt bruk 

inom en skogsbruksfastighet. Avverkning med normal aktsamhet innebär inte någon risk för 

brunnen. Men generellt kan avverkning med tunga skogsmaskiner och oaktsam körning påverka 

de markkemiska processerna om marktäcket skadas. Då kan den omättade zonen lokalt minska 

till följd av mindre uppdrag av vatten från växtlighet så att grundvattennivån i det övre 

magasinet höjs lokalt. Det i sin tur skulle kunna innebära en ökad risk för vertikal 

föroreningsspridning via det tunna moräntäcket som ligger ovanpå berget ner till 

berggrundvattenmagasinet. 

4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

4.1 UTTAGSMÖJLIGHETER NU OCH I FRAMTIDEN 

4.1.1 GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GRUNDVATTENUTTAG 

Genomförda vattenbalansberäkningar visar att grundvattenuttag från befintliga och 

tillkommande fastigheter inom utritat avrinningsområde kan komma att uppgå till ungefär 16 

procent av den totala grundvattenbildningen under ett torrår. SGU har i rapporten 

”Bedömningsgrunder för grundvatten”, (SGU, 2013), gjort bedömningen att ett utnyttjande på 

upp till 50 procent av grundvattenbildningen är av betydelse för grundvattenomsättningen, men 

sannolikt acceptabel om inte värden som bland annat markstabilitet och känsliga våtmarker 

påverkas negativt. Detta är en bedömning för stora magasin men bedöms i den här utredningen 

utgöra en realistisk hänvisning till även grundvattenmagasin i berggrunden i Bergsäng då bland 
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annat sommarmånaderna tagits bort vid vattenbalansberäkningen, sprickorna bedöms vara i 

hydraulisk kontakt med sjön Gapern och det finns inga riskobjekt i närheten. 

 

Uttagskapaciteterna i Karlstad kommun är generellt något högre än normalt. Lokalt visar 

befintliga brunnar höga uttagskapaciteter där ett flertal brunnar har uttagskapaciteter på över 

2000 liter per timme. Enligt SGU kan 50–100 liter per timme räcka för ett normalt hushåll (SGU, 

2001). 

 

Med hänsyn till framtida klimatförändringar bedöms grundvattenbildningen minska mellan 

minus 5 och 0 procent runt Karlstad (Rodhe, 2009). En minskning av grundvattenbildningen med 

5 procent skulle innebära att grundvattenuttaget inom avrinningsområdet skulle öka från cirka 

16 till 17 procent av grundvattenbildningen.  

 

Kartering av berggrunden visar generellt flacka planstrukturer som stryker mot nordväst. Det 

förekommer även två lokala deformationszoner vilka stryker nord-nordväst. Den generella 

strykningen mot nordväst innebär att berggrunden troligtvis står i hydraulisk förbindelse med 

sjön Gapern.  

 

Vattenbalansberäkningarna visar på tämligen goda förutsättningar för att grundvattnet ska räcka 

för både befintliga och tillkommande fastigheter i Bergsäng. Men det är även viktigt att påpeka 

att genomförda beräkningar och analyser endast är översiktliga. Lokala variationer kan 

förekomma. För att beskriva grundvattentillgången, uttagsmöjligheterna och påverkan på 

närliggande brunnar mer ingående rekommenderas provpumpning men det ligger inte inom 

ramen för det här uppdraget. Det är även viktigt att nämna att det finns metoder vid 

brunnsborrning som vid behov kan öka ett borrhåls vattenkapacitet. Likaså finns det 

installationsmetoder med bland annat en extra stor hydrofor som kan utöka systemets 

magasineringsförmåga. En större vattenreservoar i form av en stor hydrofor kan vara bra för att 

undvika att belasta brunnen under dygnets timmar då vattenkonsumtionen kan vara extra hög i 

ett hushåll.   

 

Sammanfattningsvis visar vattenbalansberäkningarna, brunnskapacitetsdata från SGUs 

brunnsarkiv och den berggrundsgeologiska kartan tämligen goda förutsättningar för uttag av 

grundvatten till de planerade fastigheterna.  

4.1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR UNDER TORRPERIODER 

Grundvattenmagasin i berg är generellt sett små. Det innebär att de är känsliga och reagerar 

snabbt på förändringar. Under en torr sommar då grundvattenbildningen i princip är obefintlig 

kan mängden grundvatten i berg minska relativt snabbt. Detta medför en viss risk. Men närheten 

till sjön Gapern innebär däremot att det från sjön troligtvis sker grundvattenbildning till berg 

som kan ha en utjämnande effekt.  

4.1.3 PÅVERKAN NÄRLIGGANDE BRUNNAR 

Risken för interferens mellan brunnar finns alltid. Då grundvattenmagasin i berg normalt sett är 

små kan en hög belastning, framförallt under torrperioder, påverka närliggande brunnar. Dock 

minskar risken med ökat avstånd. För Bergsäng bedöms risken vara obefintlig då avståndet 

mellan befintliga och tillkommande brunnar kommer vara tillräckligt stor.  

4.2 GRUNDVATTENKEMI OCH VATTENKVALITET 

Vid anläggande/borrning av grundvattenbrunnar går det aldrig att helt utesluta risken för att 

grundvattnet kan vara påverkat av den kemiska sammansättningen från berggrunden eller från 

sjön Gapern. Som tidigare nämnt kan hydraulisk kontakt med sjön Gapern ha både för- och 

nackdelar. Det kan vara en källa till grundvattentillrinning men kan också vara en orsak till att 

vattnet måste renas/filtreras före konsumtion. Det rekommenderas att borrhålens vatten 

analyseras. 

 

Även hydraulisk kontakt mellan två brunnar kan påverka brunnarna både kvalitativt och 

kvantitativt. Det är över 50 meter mellan de närmaste fastigheterna och ytterkanten på det 
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utritade området för säkert vatten, se Figur 7. Anläggande av nya brunnar bedöms därför inte 

utgöra någon risk för befintliga brunnars grundvattenkvalitet.   

  

Risken för att tillkommande brunnar påverkas av saltvatten ökar med ökat borrhålsdjup. Det 

rekommenderas att brunnsborraren dokumenterar vattnets kloridhalt eller konduktivitet med 

jämna mellanrum under borrningen och avslutar borrningen om salthalten blir för hög. 

4.3 PLANLÄGGNING AV DRICKSVATTENTÄKT – SÄKERT VATTEN 

Ett område för anläggande av gemensam bergvattentäkt för fyra villor på den västra stranden 

inom skogsbruksfastighet Bergsäng 1:3 har tagits fram. Området, se Figur 7, utgör ett säkert 

avstånd från befintliga bostäders utsläppspunkter för avlopp och säkerställer ett undvikande av 

patogen föroreningsspridning. 

 

På grund av det tunna moräntäcket är det viktigt vid borrande av brunnen att tätningen och 

foderröret går djupt ner i berget. Detta för att minska risken för eventuell förorening och 

växtnäringsläckage. 

 

För att säkerställa att de övriga tillkommande brunnarna för resterande nya villor inte blir 

förorenade av avloppsvatten bör de tillkommande avloppsanläggningarna förläggas nedströms. 

4.3.1 SKYDDSAVSTÅND INOM SKOGSBRUKSFASTIGHET 

Det finns inga krav på skyddszon för en dricksvattentäkt för enskilt bruk inom en 

skogsfastighet. Den här utredningen rekommenderar dock normal aktsamhet samt att 

Miljöbalkens regler som reglerar skogsavverkningar uppmärksammas. Kapitel 2 i Miljöbalken rör 

främst regler om allmän hänsyn, kapitel 5 handlar om miljökvalitetsnormer, kapitel 10 om 

miljöfarlig verksamhet som kan bli aktuell om markägaren använder gödsel och slutligen kapitel 

11 som berör markavvattning. 

  

Nedan följer förslag på aktsamhetspunkter som bör följas vid avverkning: 

  

• Minimera körskador och djupa hjulspår i marken 

• Undvik varaktig dikning vilket innebär markavvattning vilket i sin tur innebär 

tillståndsansökan  

• Avverkningsmaskiner och bränsletankar ställs upp på tryggt avstånd från brunnen, minst 

100 dygns transporttid av föroreningar för grundvatten 

• Eventuellt gödsel som sprids över markbeståndet bör undvikas 

• För att undvika växtnäringsläckage bör träd i brunnens omedelbara närhet inte avverkas 
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