
 

 
 

HÖJA  

HYDROGEOLOGISK UTREDNING   
map vattenförsörjning  

 

 

 

 

 

 

Höja Hydrogeologisk utredning   

Datum: 2020-02-19 

Upprättad av: Pernilla Thur 
 

 



 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 
En ny detaljplan har tagits fram för Höja norr om Karlstad där 18 nya hus planeras i 

närheten av Karlstad golfklubb. En ny vattentäkt planeras för dessa bostäder. Den nya 

vattentäkten ska även försörja golfklubben med dricksvatten. Befintlig brunn, som i 

dagsläget används av golfklubben, ska framledes endast användas som reservvattentäkt.  

 

Sweco har med denna utredning översiktligt utrett förutsättningar och möjligheter för den 

planerade vattentäkten utifrån ett hydrogeologiskt perspektiv.  

 

Uttagsbehovet för det nya planområdet och golfklubben har beräknats till 25 000 l/dygn. 

 

Grundvattenuttag begränsas dels av grundvattentillgången i ett område, dels av hur stort 

flöde som jord eller berg förmår att transportera fram till en brunn. Inom det aktuella 

området bedöms det teoretiskt finnas tillräcklig grundvattentillgång, men det finns en 

begränsning hos jordlager och berggrund för större uttag och en provpumpning krävs för 

att säkerställa vattentillgången.  

 

Sweco rekommenderar att fältundersökningar görs för att bättre bedöma vattentillgång 

och lämplig placering. För att utreda om jordbrunn är lämplig görs borrning och 

provpumpning för att bestämma mäktighet och genomsläpplighet i jordlagren. För att 

utreda bergbrunnsalternativet rekommenderas inledningsvis undersökningar för att 

identifiera vattenförande sprickor i berggrunden följt av provborrning och provpumpning.  

 

För att motverka vattenbrist under torrår bör i första hand en tillräckligt stor akvifer 

(grundvattenmagasin) sökas. Ett annat alternativ kan vara att använda konstgjord 

infiltration. Ett tredje alternativ är att flera brunnar anläggas för att öka andelen av det 

befintligt grundvatten som kan nyttjas och för att minska den punktvisa belastningen i 

akviferen. Ytterligare ett alternativ är att en magasinsreservoar anläggs. 

 

Bedömningen är att det finns tillräckligt med vatten inom området för att tillgodose 

uttagsbehovet. Fortsatt utredning krävs för att bedöma lämplig placering, antal och 

utförande av brunn för att säkerställa detta.  
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 
Syftet med denna utredning är att presentera en översiktlig hydrogeologisk 

utredning av ett område nära Höja och Karlstad golfklubb i Karlstad kommun 

där det finns planer på nyexploatering. Den här utredningen syftar till att: 

1) Översiktligt utreda om det finns tillräckligt med grundvatten för att 

säkerställa att dricksvattentillgången, både kvalitets- och 

kvantitetsmässigt, är tillräcklig för den befintliga golfklubben och de 

planerade fastigheterna. 

2) Belysa huruvida grundvattentillgången och därmed vattenförsörjningen 

påverkas av klimatförändringar och torrår.  

3) Bedöma om föreslagen placering av ny vattentäkt är lämplig. 
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2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 BEFINTLIGA OCH PLANERADE ANLÄGGNINGAR 

Strax öster om Karlstad golfklubb i Höja planeras 18 st fristående villor med 
tillhörande lokalgata.  

Karlstad golfklubb har idag en egen vattenförsörjning och egen anläggning för 

avloppsrening. Dricksvattenförsörjningen idag kommer från en bergborrad 

brunn strax väster om huvudbyggnaden. Avloppsreningen sker idag i en 

markbäddsanläggning sydväst om befintlig restaurangbyggnad.  

En gemensam lösning för vattenförsörjning och avloppshantering planeras för 

de nya villorna och för golfklubben. I utredningen visas anläggningar planerade 

enligt VA-utredningen, placering kan revideras. En uppskattad förbrukning, med 

säkerhetsmarginal, för de nya bostäderna och golfklubbens verksamhet ger att 

den nya vattentäkten bör ha en kapacitet på 25 000 l/dygn. 

   
Figur 1. Områdeskarta med befintliga anläggningar och planerad bebyggelse. 

Detaljplanen är preliminär och kan komma att revideras. Bakgrund: Ortofoto från 

Lantmäteriets visningstjänst. 

 

2.2 MARKANVÄNDNING OCH TOPOGRAFI 

Planområdet ligger väster om riksväg 63 och angränsar i norr mot infartsvägen 

till Karlstad golfbana. I väster gränsar området mot åkermark, med ett 

markavvattningsföretag. Båda är under utredning kring avveckling vilket enbart 

skulle vara gynnsamt för planerad dricksvattenbrunn. I öster stiger 

marknivåerna och utgörs av granskog. 
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2.3 GEOLOGI 

2.3.1 Berggrund 

Berggrunden består av granit (Figur 2). Kartering av sprickor i berg visar 

överlag en nordöstlig riktning med stupning mellan 18–40 grader (SGU, 2019). 

Med stupning menas en sprickas lutning sett från horisontalplanet.  

SGU har definierat några deformationszoner i anslutning till det aktuella 

området. Vidare tyder avsaknaden på bergsklackar i en nord-sydlig riktning 

samt en väst-östlig riktning genom området på möjliga sprickzoner, se Figur 3. I 

sprickzonerna finns det ökad möjlighet att hitta uppsprucket och vattenförande 

berg. 

 

Figur 2. SGU’s berggrundskarta över området. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets 

visningstjänst. 
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Figur 3. SGU’s jordartskarta med möjliga sprickzoner. Rött är berg i dagen. Bakgrund: 

Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

 

2.3.2 Jordlager 

Planområdet och området i dess närhet består enligt SGU främst av postglacial 

sand och silt, sandig morän, glacial lera och berg i dagen, se Figur 4. 

Jorddjupet varierar enligt SGU inom och runt planområdet, se Figur 5. 
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Figur 4. SGU’s jordartskarta över området. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets 

visningstjänst. 

  

Figur 5. SGU’s jorddjupskarta över området. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets 

visningstjänst. 

 

Den geotekniska översiktsutredningen som utförts för planområdet (Sweco, 

2019), bekräftar i stort SGU’s jordatskarta och påvisar varierande 

jordförhållanden, se Figur 6. Jorddjupet enligt den geotekniska utredningen är 

generellt mindre än SGU’s kartering. 

Östra delarna utgörs av högre liggande marknivåer med i huvudsak fastmark, 

morän med enstaka partier av berg i dagen. Moränmäktigheten bedöms kunna 
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vara upp till ca 1 till 2 m. I denna del finns några mindre områden med ytlig torv 

och diken. Torvens mäktighet bedöms till ca 0,5 m.  

Västra delen av området utgörs av lägre liggande mark som är i princip 

horisontell. Jorden bedöms här utgöras av finkorniga sediment av sand, silt och 

lera. I denna del finns grävda diken och grundvattennivån bedöms generellt 

ligga ytligt nära markytan.  

Mellan dessa två områden utgörs jorden av en övergångszon mellan fast mark 

och finkornigare lösare sediment. 

 

Figur 6. Geoteknisk bedömning av planområdet (Sweco, 2019). Detaljplanen är 

preliminär och kan komma att revideras.  

 

2.4 NEDERBÖRD 

Nederbörd som faller inom ett område kan tillfälligt lagras, avdunsta eller 

avrinna. Detta kan uttryckas med vattenbalansekvationen, vilket redovisas 

nedan; 

P = E + R + ΔS 

P = Nederbörd 

E = Avdunstning 

R = Avrinning 

ΔS = Förändring av lagrad volym (magasinsförändring) 

En del av den totala nederbörden avdunstar eller tas upp av växtligheten, 

resten avrinner från ytan till diken och andra vattendrag eller infiltrerar ner i 

grundvatten-magasinet. Hur mycket som infiltrerar till grundvattenmagasinet 

beror på jordlager (genomsläpplighet och mäktighet) och topografi.  
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Ett normalår för det avrinningsområde som utredningsområdet ingår i är 

nederbörden 767 mm, avdunstning och transpiration 414 mm och utflödet 

(avrinningen) 353 mm (data från 1981-2010 SMHI, 2019).  

För Karlstad (station 93250), som är SMHI’s närmsta mätstation för 

utredningsområdet, är årsmedelvärdet av nederbörden ca 732 mm/år, korrigerat 

för mätförluster. En förväntad ökning av nederbörd förväntas med 10% vilket 

skulle ge ett framtida årsmedelvärde på ca 805 mm/år.  

Trots att nederbörden i området antas öka betyder inte det att 

grundvattenbildningen ökar. Om korttidsnederbörden blir mer intensiv och 

skyfallen ökar ges en större ytavrinning och grundvattenbildningen minskar. Om 

dessutom klimatet blir varmare ökar växtsäsongen och avdunstningen vilket ger 

minskad grundvattenbildning. 

 

2.5 YTAVRINNING 

Nederbörd som når marken infiltrerar direkt i jorden eller transporteras ytligt på 

berget till befintliga jordlager mellan partier av berg i dagen. Ytvattnets 

transportriktning inom utredningsområdet bedöms i huvudsak västlig eller 

nordvästlig, se Figur 7.  

I Figur 7 visas även det område varifrån ytvatten avrinner mot planerad 

uttagspunkt. Detta ger en indikation av hur stort område som bidrar till 

grundvattenbildning för uttagspunkten. Områdets storlek uppgår till ca 0,3 km2.  

 

Figur 7. Avrinningsområde och ytavrinning. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets 

visningstjänst. 
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2.6 HYDROGEOLOGI 

Det finns inga grundvattennivåmätningar inom planområdet, men enligt den 

geotekniska undersökningen (Sweco, 2019) bedöms grundvattnet här generellt 

ligga ytligt.  

SGU har inte definierat några betydande grundvattenmagasin inom eller i 

anslutning till det aktuella området.  

Enligt uppgifter har Karlstad golfklubb idag en bergborrad brunn som förser 

golfklubben och restaurangen med dricksvatten samt bad- dusch- och 

tvättvatten, se Figur 8. Vidare ska det enligt Miljöförvaltningen finnas 

anläggningar för jord- och bergvärme vid golfklubben. Ingen ytterligare 

information om dessa anläggningar tycks finnas tillgänglig. 

Brukshundsklubben nordöst om det planerade planområdet (se Figur 8) har en 

egen bergborrad vattenbrunn och egen avloppsanläggning i form av en 

markbädd med slamavskiljare. Inga detaljerade uppgifter om dessa 

anläggningar tycks finnas tillgänglig. Dessa anläggningar bedöms varken 

påverka eller påverkas av planerade anläggningar. 

 

 

Figur 8. Kända och troliga brunnar och anläggningar i området. Bakgrund: Ortofoto från 

Lantmäteriets visningstjänst. 

 

2.6.1 Grundvattenbildning 

Grundvattenbildning sker då vatten infiltrerar ner i marken och fyller på det 

mättade grundvattenmagasinet. Om berggrunden överlagras av lösa jordarter 

vari det finns en vattenmättad zon, dvs där det finns grundvatten, bildas 

grundvatten först i magasinet i de lösa jordarterna, för att sedan flöda, eller 

läcka, från det övre magasinet i jord ner till grundvattenmagasinet i berget.  
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Jordlagren i det bedömda tillrinningsområdet består i ytan av ungefär 5% grus, 

25 % finsand, 45% sandig morän, 15 % silt och 10% berg, se Figur 7.  I området 

har grundvattenbildningen i jordlagren bedömts till 225-300 mm/år, både för 

morän- och finjordar, 300-375 mm/år för grövre jordar (Rodhe et. al 2006). 

Grundvattenbildningen i området förväntas varken öka eller minska i framtiden i 

ngn större utsträckning (Rodhe et. al 2009).  

Det är i allmänhet svårt att uppskatta grundvattenbildningen vidare ner till berg. 

Grundvattenbildningen till berg bedöms kunna variera mellan 10 och 100 % av 

grundvattenbildningen i överliggande jordlager. I detta område skulle den då 

variera mellan ca 25 mm/år upp till 300 mm/år Grundvattenbildningen i berg är 

beroende av bergets beskaffenhet (porositet, förekomst av sprickor etc.) och 

lagringsmöjligheter, ovanliggande jordlager samt klimat på den aktuella platsen. 

Grundvattenbildningen i berggrunden stimuleras av att vatten pumpas upp ur 

berggrunden, eftersom mer vatten då tenderar att infiltrera ner från 

ovanliggande jordlager.  

 

2.6.2 Grundvattenkemi och vattenkvalitet 

Generellt har en djupare liggande grundvattenbrunn i berg ett bättre skydd mot 

föroreningar från jordbruk, avlopp etc. jämfört med ytligare brunn i jord. Det 

beror främst på att ett djupare grundvatten har haft en längre uppehållstid i 

marken och därför hunnit neutralisera eventuella föroreningar. Dock finns en 

ökad risk för "geologiska föroreningar" såsom metaller, radon, salt etc. i en 

djupare bergbrunn.   

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. Höja ligger under MG och därför finns här 

en risk för saltvattenpåverkan, särskilt i djupa brunnar i låglänt område. Skälet 

till att saltvatten kan tränga in i brunnen kan vara att mer vatten tas ut än vad 

det nybildas. Det kan inträffa om uttaget periodvis ökar eller när det sker liten 

eller ingen grundvattenbildning, exempelvis under torrperioder och 

sommarmånaderna.   

Hydraulisk kontakt mellan två brunnar kan påverka båda brunnarnas vatten 

både kvalitéts- och kvantitetsmässigt. Risken för påverkan mellan brunnar 

minskar med ökat avstånd. SGU rekommenderar ett avstånd på 20 till 30 meter 

mellan två brunnar (SGU, 2016). 

Vid studier av spridning av bakterier i grundvatten har det visat sig att 

huvuddelen avdödas inom 2 till 3 månader. För att bakterierna som når 

grundvattnet ska hinna fastläggas alternativt avdödas krävs därför ett 

skyddsavstånd motsvarande minst den sträcka som grundvattnet transporteras 

under denna tid eller helst mer än 50 m (om ej uppenbart att mindre avstånd 

räcker), (Naturvårdsverket, 2008). 

Källor för eventuell bakterie- eller föroreningsspridning i detta fall är dels 

ogräsbekämpning och gödsling av golfbanan och rester från ogräsbekämpning 
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och gödsling av åkermarken, dels läckage från avloppsinfiltrationen, 

pumpstationen eller avloppsledningar som kan bredda eller gå sönder. 

Föreslagen brunnsplacering ligger sannolikt uppströms både golfbanan och 

avloppsinfiltrationen samt på tillräckligt skyddsavstånd från dessa. 

Pumpstationen för spillvatten bör placeras minst 50 meter ifrån vattentäkten. 

Vattenprovtagning under provpumpning och belastande perioder krävs för att 

säkerställa grundvattenkvaliteten. 
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3 VATTENTILLGÅNG OCH 
UTTAGSMÖJLIGHETER 

 

3.1 UTTAGSBEHOV 

Det kommande vattenbehovet är baserat på Svenskt Vattens beräkningar som 
säger att den genomsnittliga förbrukningen är 140 l per person och dygn 
(Svenskt Vatten, 2019). Beräknat att det bor 3 personer i varje hushåll (SCB, 
2018) ger detta för de 18 nya bostäderna en medelvattenförbrukning på 7 600 
l/dygn. Golfklubbens medelvattenförbrukning är april-november enligt uppgift  
7 000 l/dygn med en uppskattad maxförbrukning på 13 000 l/dygn. Önskad 
kapacitet är att den nya brunnen kan ge 25 000 l/dygn. 
 

3.2 UTTAGSMÖJLIGHETER  

Att tillgodogöra sig hela grundvattenvolymen inom ett tillrinningsområde är 

omöjligt med ett fåtal brunnar och tillgängligt uttag i jordlagren kan antas vara 

ca 60–70 % av grundvattenbildningen.  

3.2.1 Jord 

Uttagsmöjligheterna i jordlagren begränsas av dess mäktighet och 

genomsläpplighet. Inga undersökningar av hydraulisk konduktivitet eller 

jordlagrens mäktighet har gjorts i området.  

Det finns inga jordbrunnar inom 2 km från föreslagen plats för ny vattentäkt. 

Den genomsnittliga kapaciteten av mindre jordbrunnar i Karlstads kommun 

uppgår till ca 72 000 l/dygn enligt SGU’s Brunnsarkiv (SGU, 2019). 

Grundvattnet ligger i medeltal på 6 meter under marknivå i dessa brunnar och 

jordlagerdjupet och brunnsdjup är i medel 28 m. 

Om förhållandena medger en avsänkning på minst 5 meter och jorden 

innehåller material med en hydraulisk konduktivitet på ca 10-5 m/s eller mer är 

filterbrunn i jord ett möjligt alternativ. För att säkerställa detta krävs 

provborrningar och en provpumpning. 

3.2.2 Berg 

Den genomsnittliga kapaciteten av bergborrade brunnar inom 2 km från 

föreslagen plats för ny vattentäkt uppgår till 48 000 l/dygn. Grundvattnet ligger i 

medeltal på 8 meter under marknivå i de bergborrade brunnarna. Medel i dessa 

är för jordlagerdjupet 5 meter och för brunnsdjupet 98 meter. 

Enligt SGU är den generella vattentillgången i berg i Karlstads kommun något 

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

Mediankapaciteten i berggrunden i närområdet har av SGU bedömts till 14 400 

– 48 000 l/dygn och uttagsmöjligheterna anses som tämligen goda.  

För att få en välfungerande bergborrad brunn bör den hydrauliska 

konduktiviteten vara ca 10-6 m/s. För att säkerställa detta rekommenderas 

geofysiska undersökningar för att lokalisera sprickor/sprickzoner i berget samt 

provborrning och en provpumpning. 
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3.3 INFILTRATIONSYTA 

3.3.1 Jord 

I området har grundvattenbildningen bedömts till ca 260 mm/år (5% grus, 25 % 
finsand, 45% sandig morän, 15 % silt och 10% berg). 
Detta ger att tillgänglig infiltrationsarea för uttaget behöver vara minst: 
 

𝐴 = Q ∗
365

𝐺𝑉𝐵 ∗ 0,001
(𝑚2) = 25 ∗

365

260 ∗ 0,001
= 0,04 𝑘𝑚2 

 

Bedömt avrinningsområde utifrån tillgänglig indata så som topografi och SGU’s 

tolkade jordlager är 0,3 km2 (se kap. 2.5 och Figur 7).  

Ett grundvattenuttag i jord använder mer grundvatten uppströms uttaget än 

nedströms. Påverkansområdet utbreder sig vanligtvis i grundvattnets 

strömningsriktning som en elips som är utdragen uppströms. Eftersom inga 

grundvattennivåmätningar finns illustreras infiltrationsytans storlek som en cirkel 

(Figur 9).  

 

3.3.2 Berg 

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

annat av infiltrationskoefficienten. Den påverkas dels av överlagrande jordart 

och dels hur uppsprucket berget är, men även av nederbördsvariationer. Det 

finns flera osäkerheter och svårigheter i att bestämma infiltrationskoefficienten. 

Vid ostörda förhållanden kan infiltrationskoefficienten i berg vara så låg som 0,1 

(Knutsson och Morfeldt, 1995). Det betyder att 10 % av avrinningen antas bilda 

grundvatten. Men då ett vattenuttag sker bildas en avsänkningstratt mot 

uttagspunkten och en gradient bildas vilket gör att infiltrationskoefficienten ökar.  

Antaget att infiltrationskoefficienten vid uttag är 0,35 blir erforderlig 

infiltrationsyta:  

 

𝐴 = Q ∗
365

𝐺𝑉𝐵 ∗ 0,001
(𝑚2) = 25 ∗

365

0,35 ∗ 260 ∗ 0,001
= 0,10 𝑘𝑚2 

 

Bedömt avrinningsområde utifrån tillgänglig indata så som topografi och SGU’s 

tolkade jordlager är 0,3 km2 (se kap. 2.5  och Figur 7).  

Grundvattenmagasin i berg är normalt sett begränsade till spricksystem, och 

grundvattenuttaget ger ett påverkansområde längs med dessa sprickor i en 

elipsform. Men då inga geofysiska undersökningar är gjorda illustreras 

infiltrationsytans storlek som en cirkel (Figur 9).  

Grundvattenbildningen i berggrunden stimuleras av att vatten pumpas upp ur 

berggrunden, eftersom mer vatten då tenderar att infiltrera ner från 

ovanliggande jordlager 
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Figur 9. Bedömt avrinningsområde vid ostörda förhållanden samt illustration av storlek 

på erforderliga infiltrationsytor för vattentäkt i jord resp. berg. Detaljplanen är preliminär 

och kan komma att revideras. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

 

3.4 GRUNDVATTENBILDNING  

3.4.1 Grundvattenbildning normalår 1981-2018 

Den genomsnittliga vattenföringen i det aktuella delavrinningsområdet, 7604, 
som är en förgrening av huvudavrinningsområdet Göta älv, var enligt SMHI 336 
mm/år för åren 1981-2018. Grundvattenbildningen beräknas genom att 
avrinningen multipliceras med avrinningsområdes area (0,3 km2) och 
infiltrationskoefficienten, se Tabell 1. 
 

Tabell 1. Uppskattad grundvattenbildning i området för jord resp. berg.  

 
GVB jord 

GVB berg 

Infiltationskoefficient 0,35 Infiltationskoefficient 0,1 

m3/år 100 800 35 280 10 080 

m3/dygn 276 97 28 

l/dygn 276 000 97 000 28 000 

 

 
3.4.2 Grundvattenbildning torraste året 1981-2018 

Det torraste året för mätperioden var avrinningen i delavrinningsområdet knappt 
hälften av det normala, 142 mm/år. Om ett sådant torrår skulle uppstå igen 
skulle grundvattenbildningen bli som nedan, se Tabell 2. 
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Tabell 2. Uppskattad grundvattenbildning i området för jord resp. berg för det torraste 

året under perioden 1981-2018.  

 
GVB jord 

GVB berg 

Infiltationskoefficient 0,35 Infiltationskoefficient 0,1 

m3/år 42 600 14 910 4 260 

m3/dygn 117 41 12 

l/dygn 117 000 41 000 12 000 
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4 PLANLÄGGNING AV 
DRICKSVATTENTÄKT – 
SÄKERT VATTEN 

4.1 SKYDDSAVSTÅND 

De närmsta befintligheterna är de anläggningar som hör till golfbanan och de 

planerade bostäderna. Den befintliga brunnen vid golfklubben planeras enbart 

behållas som reservvattentäkt. Den befintliga avloppsanläggningen ska 

avslutas. Förutom dessa anläggningar har brukshundsklubben nordöst om 

planområdet troligen både egen brunn och avloppsanläggning. 

Både befintliga anläggningar och den planerade nya avloppsinfiltrationen ligger 

mer än 300 meter från planerad ny vattentäkt. Detta uppfyller med marginal 

rekommenderat säkerhetsavstånd mellan vattentäkter och mellan vattentäkt 

och föroreningskälla (SGU, 2016 och Naturvårdsverket, 2008). Pumpstation och 

ledningar för spillvatten bör placeras minst 50 meter ifrån vattentäkten. 

 

4.2 TORRÅR 

Vid torka sinar generellt en grävd brunn lättare än en bergbrunn, medan det i en 

bergborrad lättare kan uppstå ökad risk för saltvatteninträngning under 

torrperioder om akviferen ligger i anslutning till saltvatten eller områden med 

relikt saltvatten.  

Ju större akviferen är, desto mindre är risken för vattenbrist under torrår. 

Om flera och/eller djupare brunnar anläggs ökar andelen av det befintligt 

grundvatten som kan nyttjas. Detta kan vara värdefullt, särskilt under torrår.  

Konstgjord infiltration kan vara ett sätt att öka tillgängligt uttag under torrår. 

Närmsta ytvatten är sjön Alstern 2 km öster om planerat brunnsläge. 

Golfklubben tar idag vatten från Alstern för bevattning. 

 

4.3 VATTENSKYDDSOMRÅDE 

Vattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrifter enligt miljöbalken, 7 kapitlet, 

bör inrättas för att säkra att vattentäkten får ett ändamålsenligt skydd, i 

synnerhet om risker föreligger och sårbarheten är hög. 

Vattenskyddsföreskrifterna anger vilka restriktioner som föreligger för olika typer 

av hotande verksamheter, och som verksamhetsutövarna måste tåla på egen 

bekostnad. Vattenskyddsföreskrifterna kommer att vara platsanpassade. 

Beroende på uttagsmängd och hydrogeologiska förutsättningar, i beaktande av 

aktuella strömningstider på 100 dygn respektive 365 dygn, kommer 

vattenskyddsområdet runt brunnarna utgöras av en eller flera primära 

skyddszoner med strängare restriktioner och sannolikt en sekundär zon med 

mildare restriktioner. 
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5 SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER 

 

Bedömd grundvattenbildning, utifrån det teoretiska underlaget som funnits 

tillgängligt för denna utredning, är för jord ca 276 000 l/dygn under normalår och 

117 000 l/dygn under torrår. För berg är motsvarande siffror 28 000 – 97 000 

l/dygn resp. 12 000 – 41 000 l/dygn. Detta gäller för ostörda förhållanden. 

Grundvattenbildningen i berggrunden stimuleras av att vatten pumpas upp ur 

berggrunden, eftersom mer vatten då tenderar att infiltrera ner från 

ovanliggande jordlager 

Uttags behovet är satt till 25 000 l/dygn. Teoretiskt finns tämligen goda 

förutsättningar för en vattentäkt som täcker vattenförsörjningsbehovet vid 

planerad placering. Beräkningar och bedömning är dock gjord utifrån teoretiska 

underlag och är endast översiktliga.  

Rekommendationen är att utreda bergbrunnar i första hand då det då går att 

borra djupare vilket ger säkrare vattenförsörjning under torrår. Vidare är 

bergborrade brunnar det dominerande alternativet i  närområdet vilket indikerar 

att detta är det lämpligaste valet. 

För en säkrare bedömning, samt för bedömning av hur mycket av 

grundvattenbildningen som finns tillgängligt för uttag, krävs geofysiska 

undersökningar, provborrningar och provpumpningar.  

Bedömningen är att vattenförsörjningen enligt de nya behoven kan lösas på 

platsen. Frågan om lämpligast plats för ny vattentäkt, typ, utformning och antal 

brunnar behöver utredas med fältundersökningar. 

Risken för påverkan på omkringliggande brunnar eller påverkan från 

omkringliggande avloppsanläggningar anses låg om avståndet mellan befintliga 

och planerade anläggningar överstiger rekommenderade skyddsavstånd (50 

meter). För att säkerställa detta krävs provpumpning och vattenprovtagning.  

För att motverka vattenbrist under torrår kan flera brunnar anläggs för att öka 

andelen av det befintligt grundvatten som kan nyttjas. Ett annat sätt att öka 

tillgängligt uttag under torrår är att pumpa vatten från ytvattenförekomst för 

konstgjord infiltration.  

För att utjämna uttaget från vattentäkten och minska belastningen och risken för 

saltvatteninträngning kan en extra stor hydrofor installeras som magasinerar 

vatten då uttaget är lägre och används då vattenkonsumtionen är extra hög. 

 

5.1 REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT UTREDNING 

Utför geofysiska mätningar för att utreda möjligheten för bergborrad brunn på 

önskad plats. Borra för grundvattenrör på platsen där uttagsbrunnen ska vara. 

Mät grundvattennivåer, ta jordprover och analysera för bedömning av 

genomsläpplighet, uttagsmöjlighet, påverkan och brunnsdimensionering. 

Boka certifierad brunnsborrare i god tid då de är mycket uppbokade. 

Borrningsarbetet bör följa Normbrunn 16.  



   

17 

Hydrogeologisk utredning Höja 

2020-02-19 

Upprättad av: Pernilla Thur 

 

Utför provpumpning för att undersöka kapacitet och vattenkvalitet. Kontrollera 

grundvattennivåer i grundvattenrör och närmsta brunnar för att se eventuell 

påverkan. Provpumpning bör pågå under 6 månader för att få en bra bild över 

vattenkemins förändring över tid och för att se uttagets påverkan på 

grundvattennivåerna under både torra och nederbördsrika perioder. 

Grundvattenbildningen under sommartid är lägre än under resten av året, och 

det är en fördel att utföra provpumpning under sommartid för att få en realistisk 

bild av vattentillgången. Om det inte är möjligt, och provpumpning görs under 

annan del av året, är det viktigt att beakta att testet kan överestimera 

vattentillgången.   

Om en ny vattentäkt anläggs rekommenderar Sweco en provpumpning för att 

kontrollera vattenkvalitet, uttagskapacitet och omgivningspåverkan, samt 

underlag för teknisk beskrivning och MKB tillståndsansökan för 

vattenverksamhet. 
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