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1. Syfte 
Utredningens syfte är att redovisa de hydrologiska och hydrogeologiska förhållanden som be-
rörs av Puttberget AB:s planerade täktverksamhet inom fastighet Säter Solvarbo 43:6, Säters 
kommun. Puttberget AB har vid samråd med Länsstyrelsen angående planerad ansökan om 
brytning av berg blivit ombedda att undersöka hydrologin och hydrogeologin i området. Ek-
dahls Bergundersökning AB har fått i uppdrag av Puttberget AB att utreda den planerade 
verksamhetens eventuella påverkan på kringliggande vattendrag, ev. grundvattenförekomster 
eller närmst liggande vattenförsörjande kommunala och privata vattentäkter. 

2. Täktområdets geografiska läge 
Det planerade täktområdet är beläget ca 5 km väster om Säter och 7 km öster om Gustavs (fig. 
1) inom Säters kommun. Avståndet till Borlänge är ca 14 km.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 1. Översiktskarta med täktens placering inom röd cirkel. Mindre ruta markerar området i  
 figur 2 Bakgrundskarta © Lantmäteriet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Terrängkartan med översiktlig placering av täkten (röd cirkel). Bakgrundskarta © Lantmäteriet. 
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3. Inledning 
En bergarts hydrologiska/hydrogeologiska egenskaper beror av fysikaliska faktorer som dess 
porositet, sprickmönster, öppna eller läkta sprickor, partikelorientering, kemiska faktorer 
såsom bergets löslig het och vittringsbenägenhet samt strukturella drag såsom lagring, skiff-
righet, förkastningar och krosszoner. Vattnets konduktivitet (ledningsförmåga) i lösa avlag-
ringar är avhängt ingående kornstorlek, packningsgrad och variation i jordlagerföljder. 

 

Såväl berggrundens sprickmönster som de ovanliggande jordarters sammansättning på-
verkar förutsättningarna för vattnets spridningsvägar. 

I denna undersökning har en geologisk okulär detaljkartering utförts med avseende på berg-
grundens och markens hydrauliska konduktivitet relevant för den planerade täkten. Som 
komplement till karteringen har borrning genomförts på tre utvalda platser inom det plane-
rade täktområdet. Rapporten bygger utöver detta på tolkningar och bearbetning av befintliga 
data från främst Sveriges geologiska undersökning (SGU), topografiskt kartmaterial (Lantmä-
teriet), Vatteninformationssystem Sverige (VISS) och Länsstyrelsens Webb GIS-tjänst. 

4. Områdesbeskrivning 
Det planerade täktområdet domineras av övervägande tunt jordtäcke med varierad grad av 
blottat berg. Växtligheten utgörs huvudsakligen av ung tallskog med varierat antal lövträd 
(främst i västra delen). Topografin är ställvis brant mot nordväst och flackar successivt ut i de 
nedre delarna. Öster om det planerade täktområdet finns både område med äldre tallskog 
samt hyggesmark ner mot skogsbilvägen (fig. 3). Söder om täktområdet fortsätter äldre tall-
skog från öst medan väster om täktområdet utgörs skogsbeståndet av något yngre tall (fig. 3).     

  Överlag uppvisar undervegetation inga specifika värden och kringliggande skogsmarker nyttjas        
  som produktionsskog utan registrerade naturskydd.  

Figur 3. Flygfoto över områdets varierande skogsbestånd med det planerade täktområdet markerat med 
röd linje.  
 



10 

                                                                                                                                                                                                

 

 

5. Avrinningsområden och vattenförekomster 
Den planerade täkten ligger inom åtgärdsområde Övre Dalälven, huvudavrinningsområde 
Dalälven (SE 53000) och inom delavrinningsområde Mynnar i Ljusterån (SE669541-149304) - 
SE669541-149304. Nämnda områden ingår i vattendistriktet Bottenhavet. 

 
Vattenskyddsområde Solvarbo-Ugglebo-Säter ligger norr om RV70 med ett avstånd på ca 580 
meter från dess yttre skyddszon till det planerade täktområdets yttre gräns (fig. 4). Avståndet 
från täktområdet till Solvarbos vattentäkt är ca 1 200 meter och till vattenskyddsområdets inre 
skyddszon är avståndet ca 890 meter. Närmst liggande borrade brunn med vattenförsörjning 
(Källa: SGU:s brunnsarkiv) ligger nordväst om Säftadammen ca 1200 meter från täktens yttre 
gräns (fig. 4 nr 1). Avståndet till närmst liggande hus finns vid Dalnäset, ca 940 meter från täk-
tens yttre gräns. Denna fastighet finns inte med i brunnsarkivet. Oavsett om fastigheten har 
egen brunn bedöms den planerade täktverksamheten inte komma att påverka varken denna 
brunn eller övriga brunnar som visas i figur 4 och tabell 1. Bedömningen grundar sig på avstån-
det till planerat täktområde, topografin samt de geologiska och hydrologiska förhållandena i 
området (ingående bergartsled, bergartsrelationer, vatteninnehåll och sprickförande egen-
skaper). Ett resonemang kring påverkan av brunnar och enskilda vattentäkter beskrivs i bilaga 1.  

Figur 4. Kartan visar vattenskyddsområde närmst täkten, vattendrag och närmst förekommande brunnar 
i olika riktningar kring den planerade täkten. © Lantmäteriet Planerat täktområde är markerat med 
svartstreckad polygon. 
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Tabell 1. Brunnar som finns redovisade i figur 5. Källa brunnsarkivet, Sveriges geologiska undersökning.  

 
 
Närmast förekommande grundvattenmagasin (id 240600003) finns kopplat till Badelundaåsen 
och ligger norr om RV70 och viker av ner mot sydväst, söder om Solvarbo (fig. 5). Magasinet har 
av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) delats in i magasindelsområden med olika beräk-
nade uttagsmöjligheter. Större delarna av magasinet mellan Solvarbo och Ugglebo/Säter drape-
ras av ett ler- och siltlager. Magasinet är huvudsakligen jordakvifer som inte överlagras av annat 
definierat vattenmagasin.    
Enligt Länsstyrelsens Web GIS berörs Hyttbäcken och grundvattenmagasinet av miljökvalitets-
normer för vatten med stöd av 5 kap MB, enligt bland annat vattenförvaltningsförordningen.  

Figur 5. Grundvattenmagasin med indelningsområden utifrån uttagsmöjligheter. Utdrag från SGU:s 
kartvisare. Planerat täktområde är markerat med röd polygon.  

 
I figur 6 framgår område med Vattenförsörjningsintressen som redovisas av Länsstyrelsens Web 
GIS. Vattenförsörjningsintresset ingår vanligen i kommunens översiktsplanering och handlar om 
att dels säkerställa framtida tillgångar till vatten, dels säkerställa att tillräcklig hänsyn tas för att 
skydda vattenressurser.  
 

Nr Brunns ID/övrigt Fastighet Anläggning Avstånd 

1 902126036 Solvarbo 66:9 Enskild vattentäkt ca 1200 meter från täkten yttre gräns 

2 125400118 Backa 87:1 Osäker användning ca 1460 meter från täkten yttre gräns 

3 915033793 Solvarbo 40:7 Enskild vattentäkt ca 1400 meter från täkten yttre gräns 

4 125400154 Solvarbo 10:5 Enskild vattentäkt ca 1175 meter från täkten yttre gräns 

5 906006796 Backa 70:2 Enskild vattentäkt ca 1900 meter från täkten yttre gräns 

6 906013743 Backa 68:6 Enskild vattentäkt ca 1955 meter från täkten yttre gräns 

7 RAÄ Gustafs 69:1   
Kraftstation (stationsbyggnad,                                                      
vattentub och grävd vattenkanal) 

Kanalen som närmst 1160 meter från täkten yttre   
gräns, byggnader som närmst 1325 meter  

8 903122232 Ugglebo 14:4 Energibrunn ca 2465 meter från täkten yttre gräns 

Okänt uttag 

25-125 l/h 

> 125 l/h 

1-5 l/h 

Täktområde 
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Figur 6. Vattenförsörjningsintressen (rödstreckat område) – utdrag från Lst WebGIS.  © Lantmäteriet  
Planerat täktområde är markerat med svart polygon. 

 

5.1. Vattenstatusförhållanden 

• Sankmarker och övriga vattendrag runtomkring täktområdet uppvisar inga kända 
värden och finns inte dokumenterade i VISS databas. Området utgör dock tillrin-
ningsområde till Hyttbäcken. 

• Hyttbäcken (SE678504-140396) är närmsta vattenförekomst som finns presen-
terade i VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Där står att läsa att: 
”Vattenförekomsten bedöms ej uppnå kemisk status till 2021 då kvicksilver antas över-
skrida gällande gränsvärden. Expertbedömning tyder på att gränsvärdet för kvicksilver 
överskrids. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna i vatten är för höga är in-
ternationellt luftnedfall”    

• Ljusterån (id.nr SE669396-149677) med tillflöde från bl. a. Hyttbäcken uppnår god 
kemisk status. 

 

5.2 Översiktliga spridningsvägar 
Täktbotten inom det planerade brytområdet kommer att ligga på ca 216 m ö h. Planerad bryt-
ning kommer att ske inom ett område med ett ca 0,5–1,5 meter djupt moränlager. Berget ligger 
ytligt och större delen av vatteninnehållet i moränen är inte att betrakta som grundvatten utan 
yt- och markvatten.  
Tillförseln av ytvatten sker huvudsakligen från högre terräng på Puttberget söder om täktområ-
det. Våtmarker högre i terrängen söder om brytområdet ex. mellan Puttberget och Slättberget 
(Puttmyran) samt väster om täkten (Jan-Persmyran), utgör sänkor i berggrunden och dräneras 
idag via diken/bäckar mot öst resp. väst. Inga dokumenterade våtmarker dräneras genom plane-
rat brytområde.   
Planerad täktbotten kommer att ligga under nivån för vattendragen söder, öster och väster om 

Täktområde 
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täktområdet. Planerad brytning bedöms dock inte orsaka någon sänkningstratt av kringliggande 
berg utifrån tolkade geologiska förhållanden.  
 

Även om täktbotten ligger lägre än omgivande moränmark styrs flödet i moränen till stor del av 
det underliggande bergets undulationer. Enligt tolkade vattenflöden är tillförseln av grundvat-
ten i moränen därav starkt begränsad runt omkring täkten. 
Den mängd vatten som tillförs täktområdet sker främst genom nederbörd och infiltrerar i täkt-
bottens grusmaterial alternativt ansamlas på dess täktbotten. Det dagvatten som inte avdunstar 
eller ansamlas på täktbotten samlas upp i en sedimentationsbassäng med oljeavskiljande funkt-
ion vid täktens lägre delar. Förslagsvis kan en bassäng föregås av en uppsamlingsbrunn.  
Närmsta vattendrag är den bäck som rinner ca 55 meter väster om det planerade täktområdets 
yttre gräns (fig. 7). Bäcken har sitt tillrinningsområde från Puttbergets högre liggande markom-
råden sydväst om täkten (fig. 7). Bäcken rinner under RV 70 och mynnar så småningom om ut i 
Hyttbäcken, som i sin tur har sitt utflöde i Ljusterån. 
 

Figur 7. Flygfoto med vattendrag kring planerat täktområde. © Lantmäteriet. Planerat täktområde är 
markerat med röd polygon. 
 

 
 
 
 

Hyttbäcken 

Ljusterån 

Täktområde 

Närliggande bäck 



10 

                                                                                                                                                                                                

 

Figur 8. Utdrag från skogsstyrelsens karta över markfuktighet med branter över 30 graders lutning i form 
av förstärkt skuggning. Bäckar och vattenrik mark illustreras med blå färg. Planerat täktområde är mar-
kerat med röd polygon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vattendelare 
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6. Geologiska förutsättningar 

6.1 Berggrund 

Området domineras av en bergart med granitisk-granodioritisk sammansättning (okulär bedöm-
ning, fig. 9A och 9B). Grundmassan är medelkornig med en svag till mediär plan (folierad) – linjär 
(stänglig) struktur. Bergarten uppvisar omkristallisation av kvarts och fältspat vilket bidrar till 
mer sammansvetsade kornfogar. Halten mörka mineral uppgår till ca 10 % och utgörs främst av 
biotit i form av finkorniga till fint medelkorniga aggregat frekvent inom huvudbergarten. Kvarts 
förekommer utöver i granitoidens grundmassa även i form av läkta sprickplan eller ådror  
Inom större delen av undersökt område genomsätts huvudbergarten av en strökornsförande 
mafisk bergart (diabas). Kontakten till granitoiden är vanligen tydlig och skarp (fig 9C).   

Figur 9. A) och B) Dominerande granitoid inom och runt om planerat täktområde. C) Kontakt mellan dia-
basgång och granitoiden. D) granitoid med kvartsläkt spricka.  
 
Ställvis inom planerat täktområde finns ytor med pegmatitgranit. Dessa partier utgörs av en ljust 
röd bergart med en medel- till grovkornig grundmassa med huvudsaklig sammansättning av 
kvarts och fältspat. Kontakten till huvudbergarten är vanligen succesiv och oregelbunden.  
 
Som framgår av SGU:s berggrundskarta dominerar granitoid bergart ett stort område planerat 
täktområde (fig.10). Förkomst av mafiska gångar (diabas) inom granitoiden syns på berg-
grundskarta i form av lila rektangulära markörer.   
 
 
 

A B 

D C 

Diabas 

Granit 
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Figur 10. Utdrag från SGU:s berggrundskarta (1: 50 000 - 1: 250 000) med översiktlig placering av plane-
rat täktområde (röd markering).  
 
 

6.2 Jordarter 

Enligt SGU:s kartdatabas ligger täkten inom ett område markerat som blottat berg med tunt 
eller osammanhängande jordlager. Moränförekomst runt om hällområden utgörs huvudsakli-
gen av sandig morän (fig. 11) vilket noterats i fält. Morfologin i området präglas av berg-
grundsytans form.  
 

  Inga utmärkande moränformer finns dokumenterade inom täktområdet eller i terrängen    
  runtomkring. Moränlagret bedöms kunna innehålla inslag av ex. silthorisonter strax väster om   
  planerat brytområde (utifrån borrhål). Ovanpå moränen finns ställvis ytor med torv som bildats    
  i terrängens vattensjuka sänkor. Sänkorna tolkas främst som resultatet av undulationer i den    
  underliggande berggrunden med vattengynnande förhållanden. 
 
 
 

Inga avlagringar av isälvssediment finns dokumenterade i fält inom eller strax i kringliggande 
terräng för den planerade täkten. Den relativt homogena glaciala avsättningsmiljön i området 
innebär att tolkning av områdets hydrogeologiska förutsättningar är förhållandevis tydliga av-
seende på vattnets hydrauliska konduktivitet. 
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Figur 11. Utdrag från SGU:s jordartskarta med täkten markerad (röd linje). 

 
 
 

6.3 Sprickzoner och berggrundsytans undulationer 
 

6.3.1 Tolkade strukturer 

Kartmaterial som utöver det magnetiska anomalifältet legat till grund för tolkning av linea- 
ment i figur 12 är terräng- och fastighetskartan samt flyggeofysisk karta visande kaliumhalten 
i markens ytskikt (översta delen av jordtäcket eller berggrunden, fig. 15). 

 

Vid tolkning av flyggeofysiskt kartunderlag måste hänsyn tas fältstudier och övrig geologisk 
information (jordarts- och berggrundskarta). 

 

I SGU:s berggrundskarta i skala 1:250 000 finns ett antal lineament utritade (fig. 12) som 
kan uttrycka en rad olika geologiska egenskaper.  
Vanligt är att de återspeglar sprickzoner/deformationszoner som är av vikt vid bedömning av 
bergets hydrologiska egenskaper. Zoner med spröd karaktär och djupliggande utbredning är 
ofta grundvattenförande. 

Storskaliga lineament kan ge en indikation på orientering av sprickmönstret i berget ner till 
centimeterskala och vice versa. Sprickmönster som ev. finns blottade i hällytor kan nyttjas som 
stöd för att Tolka lineament som framträder i den storskaliga kartbilden av magnetiserbarhet.  
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Figur 12. Utdrag från SGU:s berggrundskarta (1: 50 000 - 1: 250 000) med översiktlig place-
ring av planerat täktområde (röd markering). 
 
 

Bergarter med en starkt gnejsig eller ådrad struktur uppvisar ofta ett sprickmönster som är 
parallellt orienterad med bergartens planstruktur/gnejsighet. Dessa sprickor är vanligen isole 
rade från varandra, vilket gör att ev. vattenförande sprickor hålls isär. I graniter av rådande 
slag inom aktuellt täktområde är sprickmönstret visserligen konvergerande men saknar tyd-
liga spröda vattenförande och sammanbindande zoner. 

Blottlagt berg inom planerat brytområde uppvisar en tät textur med avsaknad av ytligt upp-
sprucket berg s.k. rösberg. Berget präglas av låg sprickfrekvens och avsaknad av spröda zoner 
i berget. Förekommande sprickor utgörs av mm-breda, vanligen läkta sprickor. I vertikala häl-
lytor har berget ställvis spruckit upp genom frostsprängning i mm-tunna halvläkta eller 
öppna sprickor. Uppsprucket berg förekommer i begränsad mängd och utgörs av block i 20-
50 cm skala. 

 
Större delen av de tolkade lineament i figur 13 finns runt om ett homogent bergpaket. Detta 
kan tolkas som att täktområdet ligger inom ett område med en homogenare och sprickfatti-
gare berggrund. I figur 13 har ett antal lineament tolkats utifrån magnetiska anomalier. 
Mindre och mer diffusa variationer i det magnetiska anomalifältet kan vara relaterat till 
mindre zoner med lokalt ökad frekvens av sprickor men kan också återspegla variationer i ber-
gets sammansättning med varierad halt av magnetit. 
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Figur 13. Flyggeofysisk karta visande det magnetiska anomalifältet (SGU) med grovt tolkade linea- 
ment. (Koordinatnätet är angivet i Sweref 99TM).  

 

Utifrån SGU:s jordartskarta, SGU:s generella tolkning av djup till berggrunden och tolkningar av  
lineament så bedöms variationer i den magnetiska flygbilden i den planerade täktens närområde  
främst återspegla variationer i magnetiserbara mineral i berggrunden. Större tolkade lineament i  
figur 13 i anslutning till Säterdalen, Damsjön samt norr om Sjön Ljustern och Nedre Rishyttesjön 
bedöms kunna vara djupgående spröda och vattenförande skjuvzoner. Mindre lineament elller  
låganomalier är mer diffusa och kan återspegla så väl variationer i mineralsammansättning som  
lokalt sprödare berg. I figur 14 framgår en generell bild över jorddjupet i området baserat på jord- 
djupdobservationer presenterade av Sveriges geologiska undersökning (SGU).    

Vid korrelation av det magnetiska anomalifältet och jorddjupskarta finns ökat jorddjup i anslut-
ning till låganomalia partier. En undulerande bergyta skapar förutsättningar för lokala grundvat-
tensamlingar i bergets sänkor och kan om berget är tätt bli ställvis isolerade akvifuger eller om 
moränen är tät bli akvilunder. 
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Detta innebär att dessa områden kan tolkas vara ett resultat av mer vattenmättade jordarter 
(morän och torv) på grund av högst troligen sänkor i en undulerande berggrund. Med tanke på 
att moränen övervägande i området är av sandig-grusig sammansättning med god infiltration 
tyder mycket på att berget har en låg infiltration. Ett berg som ”håller kvar” vattnet indikerar ett 
relativt tätt berg med låg sprickfrekvens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Utdrag från SGU:s jorddjupskarta (kartvisaren) med översiktlig placering av planerat täktområde 
 (röd markering). 
 

I kartbilden visande områdets kaliumhalt (spektrometermätningar från flyg) framgår diffust 
hur områden med lägre strålning (blå områden) kan kopplas till vattendrag, myrmarker och ev. 
jordarter med högt vatteninnehåll (fig. 15). Vissa av dessa områden går helt eller delvis att kor-
relera med låganomala områden för det flygmätta magnetiska totalfältet. Då kaliumhalten 
endast visar de översta decimetrarna av mark/ytskiktet är denna information främst till för att 
se var i terrängen vatten kan ansamlas. I figur 15 är skillnaden mellan olika strålningsnivåer 
diffus. Något högre strålning i anslutning till täktområdet än vid vattensjuk mark torde bero på 
mark med lågt vatteninnehåll eller tunt jordtäcke då inga högstrålande jordarter så som lera 
påträffats på denna nivå. Dock har strålningsmätningar som utförts av SGU visat att den domi-
nerande graniten i områet har ett aktivitetsindex kring 0,65 och mafiska gångar (diabas) har 
ett aktivitetsindex kring 0,6 dvs inget högstrålande berg. 

Utifrån dokumenterade hydrologiska- och geologiska förhållanden i området bedöms berget 
ligga grunt men fritt från större vattenförande sprickor. Tillförsel av grundvatten till täktområ-
det bedöms vara mycket begränsad. 
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Figur 15. Översiktskarta visande variationer i markens (ytskiktens) kaliumhalt. Täktområdet är svart 
markerat och myrområden syns som vitrastrerade fält. Myrmarker och vattendrag sammanfaller väl 
med lågstrålande områden. (Koordinatnätet är angivet i Sweref 99TM) 
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7 Vatten 

7.1 Grundvatten 

Det är svårt att beskriva något som liknar en grundvattenyta inom det ”bergpaket” som plane-
rat brytområde utgör, då vattenförekomster i berggrunden endast är koncentrerad till sprickor. 
Den hydrauliska konduktiviteten i det aktuella berget, utan större spröda zoner, är så låg att 
vattnet till stora delar inte infiltreras utan diffunderar. Den hydraulisk konduktiviteten i rå-
dande bergartsled ligger normalt inom intervallet 10 -8 – 10 -7 m/s. Kraftig nederbörd kan gene-
rellt fylla på vatten i berggrundens sänkor så att det inte hinner rinna undan. Vattnet stiger då 
tillfälligt i sprickrika delar av berget alt. områdets våtmarker. Under längre torrperioder kan det 
istället sjunka kraftigt. Vanligen är vattentillförseln som störst under hösten.   

 

För att detektera förekomst av spröda bergartspartier och ev. vattenförande zoner i berg-
grunden har borrning utförts inom planerat täktområde (fig. 16 och tabell 2). Valet av plats 
(koordinater) för respektive borrhål har skett utifrån bergets sammansättning och sprick-
mönster samt topografin. Borrningen genomfördes av Dala BorrEnergi AB med en borrigg av 
märket Hardab 5000 H.   
Vid genomförd borrning i berget framkom övervägande en tät och homogen berggrund. Av 
borrkaxet framkom att berget inte uppvisar vattenförande partier. Borrhål 1 och 2 genomför-
des där variationer i bergets sammansättning och tunna sprickplan var som störst inom områ-
det för planerad brytning. Borrhål 3 valdes utifrån topografin och jorddjup. Vid borrhål 3 
framkom ett något sprödare berg med stort innehåll av kvarts. Avsaknad av vatteninnehåll i 
samband med ett sprödare berg tolkas som att området för borrhål 3 utgör ett pegmatigrani-
tiskt berg och inte en spröd skjuvzon. På 4,5-5,5 metersdjup påträffades lerlager med inslag 
av blålera.  
 

Tabell 2. Tabellen visar genomförda borrhål inom planerat täktområde.  

 
 

7.2  Avrinning yt-och markvatten  

Tolkning av ytvattenströmmarna i figur 16 syftar till att visa på den totala mängden vatten 
som kan förväntas tillföras det planerade täktområdet samt spridningsvägar från täktområ-
det. Mängden vatten som tillförs täkten ger en uppfattning om hur stor andel vatten som 
kommer att lämna täktområdet. Flödeslinjer från täktområdet i figur 16 åskådliggör en tolkad 
spridningsplym av vatten från täkten till kringliggande mark och vattendrag. Tolkningen av 
vattnets ”väg” i terrängen bygger främst på topografin, befintliga vattendrag och stöd från 
markfuktighetskartan.  

Borrhål 
Koordinat       

(Sweref 99TM) 
Jorddjup 
(meter) 

Bergborrning 
(meter) 

Totalt 
djup (me-

ter) 

Bottennivå 
(m.ö.h)  

Allmän beskrivning 

1 
N6693152 
E537507 

0,5 m 17,5 m 18 m 210 Inga sprickor eller slag. Inga svaga zoner. Hårt berg 

2 
N6693134 
E537482 

0,5 m 19,5 21 m 210 Inga sprickor eller slag. Inga svaga zoner. Hårt berg 

3 
N6693213 
e537542 

7,0 m 11 18 m 202 
Lerlager mellan 4,5-5,5 meter. Vid 9,0-12,0 meters 

djup, mjukare berg än vid borrhål 1 och 2 
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I figur 16 har ett antal vattendelare markerats. Dessa visar på begränsningar/barriärer i vat-
tenflödets riktningar. Vattendelarna utgörs huvudsakligen av fast berg. Eftersom djupet till 
berggrunden övervägande är korrelerad med morfologin/marktopografin är det främst ytvat-
tenavrinningen som tolkas. Dock ger områdets vattendrag och sankmarker en ökad förståelse 
för bergets undulation och markvatten/grundvattenbildande strömmar i området. Dessa om-
råden visar vattnets väg och vattenansamlingar i terrängen. 

 
 
 

  
 

 

 

 

Figur 16. Karta över tolkade vattendelare och spridningsvägar av yt- och markvattenflö-
den i anslutning till det planerade täktområdet. Utritad sedimentationsdamm och upp-
samlingsbrunn utgör förslag på placering och utformande.  
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Under hela täktens drift kommer ytvatten från högre nivåer i terrängen att tillföras 
täktområdet enligt översiktligt vitt raster i figur 16. Av det vatten som tillförs från kring-
liggande mark avgår en stor del genom avdunstning. Den mängd vatten som tillförs täk-
ten sker därefter övervägande genom nederbörd. 
 
Yt-/markvatten i omgivande moränmark med flödesriktning in mot brytområdet sker från 
högre liggande områden som framgår av figur 16. Enligt tolkade vattenflöden i figur 16 är till-
förseln av grundvatten i moränen begränsad runt om täkten sett till ytan.  
Vikten av att beakta grundvatten kring den aktuella täkten är således främst att fokusera på 
vilken spridning som kan ske av eventuella ämnen från täkten till kringliggande vattenflöden 
och grundvatten. 
 
 

7.3  Hydraulisk konduktivitet 

Vid tolkning av markens vattengenomsläpplighet, hydrauliska konduktivitet, är det viktigt att 
beakta såväl skillnader inom lösa avlagringar som bergets heterogenitet. 
Generellt brukar djupare och mer packad morän ha lägre konduktivitet på grund av mindre 
porositet. Moräner kan dock variera i sammansättning på djupet beroende på avsättnings-
historik och uppvisar därmed variation i konduktiviteten. 
Jordtäcket i området domineras av sandig till grusig morän med en infiltrationshastighet kring 
10-2 – 10-5 m/s. Mäktigheten på moränen runt omkring täktområdet uppskattas i fält till 2–5 
meter. Enligt vad som visas i SGU:s jorddjupskarta är mäktigheten 3–5 meter. Detta ger goda 
förutsättningar för en god infiltration av utgående vatten från täkten.  

Tillrinnande ytvatten tillsammans med nederbörd som kommer att falla inom brytområdet an-
samlas på dess täktbotten. Mängden vatten som ansamlas är avhängt vattenbalansen mellan 
tillfört vatten (nederbörd och ytvattentillrinning) och evapotranspirationen (evaporation och 
transpiration/interception). Täktbotten för nytt brytområde kommer till största del att ligga 
under kringliggande marknivå. Om behov uppstår kan tillrinnande yt- och markvatten från 
högre liggande terräng förslagsvis avledas via diken/jordvallar runt brytområdet. 
Inom avbanade ytor i täkten, som kommer att vara fria från vegetation och jord, är transpirat-
ionen och interceptionen väsentligt mindre än i skogsmark. Här sker endast viss avdunstning 
från ytvattenansamlingar på berget och ytnära sprickor. För täktbotten med hårdpackade jord-
massor sker avdunstning av yt- och markvatten. 

7.4  Vattenbalansberäkning 

Den yta som tillför ytvatten till brytområdet uppgår till ca 2,26 ha. Enligt SMHI:s data är den 
årliga nederbörden i området ca 650 mm/år och en avdunstning på ca 400 mm/år. 
Med avdunstning avses evapotranspirationen. 

Enligt planerat täktutförande kommer ytvatten som ansamlas i täkten ledas genom lutning av 
täktbotten till en sedimentationsbassäng för att därefter pumpas ut i kringliggande moränmark. 
Mängden vatten som ansamlas är avhängt vattenbalansen mellan tillfört vatten (nederbörd och 
ytvattentillrinning) och evapotranspirationen (evaporation och transpiration/interception) ef-
tersom ingen inträngning av grundvatten beräknas. Under driften av täkten är området vegetat-
ionsfritt vilket innebär att transpirationen och interceptionen får anses var noll. 
 

Inom täktområdet med avbanad mark, utan transpiration och interception, blir avdunstningen 
lägre inom och avrinningen större än i skogsmark. Detta får till följd att mängden ytvatten ökar 
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inom brytområdet. Normalt utgör transpirationen för skogsmark kring 30-34% av den totala 
avdunstningen och interceptionen ca 20 % men varierar beroende på täthet. Detta ger således 
att normal avdunstning på 400 mm/år minskar med ca 50 % till 200 mm/år för detta fall. 
 

Den totala mängden vatten, i form av nederbörd, som tillförs täkten inom brytområdet blir 
vid maximal utbrytning ca 450 mm/år ggr 22 600 m2 vilket ger en totalvolym om 
10 170 m3/år, vilket motsvaras av ett årligt medelflöde på 0,32 l/s vid maximalt uttag av berg. 
 

Med ett tillägg av ytvatten från omgivande mark (ca 17 700 m2 och delar av ej avbanade ytor 
inom verksamhetsområde, ca 7400 m2) erhålles ytterligare med full avdunstning en volym på 
0,2 l/s. Totalt ger detta ett flöde från täktområdet på 0,52 l/s. 
Till detta skall tilläggas att infiltrationen i hårdpackad jord och stenmjöl bidrar till att hålla kvar 
vattnet och därav ökar avdunstningen av kvarvarande vatten jämfört med jordar med högre 
infiltration. Inom brytområdet vid maximalt uttag kommer stora delar av området vara täkt av 
upplag av bergmaterial som också bidrar till att binda vatten från nederbörd som delvis av-
dunstar. Beräkningarna av vatten som når sedimentationsbassäng kommer högst troligt att 
vara lägre en uträknad volym. Vatten som ansamlas i bassängen kommer därtill under varma 
dagar delvis avdunsta. Beräkningsvolymen bör ses som ett underlag för att dimensionera sedi-
mentationsbassängens kapacitet.  

 7.5 Klimatförändringar 
De klimatförändringar som verksamheten kan komma att påverkas av inom den planerade drift-
tiden bedöms utgöras av främst hydrologiska aspekter, så som förändring i bland annat neder-
börd och avdunstning med påverkan av markens vatteninnehåll (yt- mark- och grundvatten). Att 
dessa aspekter förändrar ovanstående vattenbalansberäkningar (riskvärderingar) för den plane-
rade verksamheten (inom en tidsperiod av 20-30 år) i påtaglig omfattning är inte trolig.  
Även om klimatförändringarna fortskrider sker dessa troligen med fluktuationen inom tidsra-
men för den planerade verksamhetstiden. Vid ev. ökad nederbörd och markvattentillförsel i täk-
ten bedöms en ev. sedimentationsbassängen anpassad enligt ovan beräkningar vara dimension-
erad så att den med god marginal klarar ev. ökade flöden.  

7.6 Spridningsrisk 

Infiltrationshastigheten i berggrunden är helt beroende av hur pass uppsprucket berget är. Om 
berget är utan större sprickor är infiltrationen mycket liten, ofta ingen. Om hällarna är genom-
satta av stora sprickor kan infiltrationshastigheten vara mycket hög. Utifrån resultatet av ge-
nomförd sprickinventering i fält och tolkning av storskaliga linjära strukturer så bedöms berg-
grunden i området vara så tät att ingen risk för störning av närliggande vattenskyddsområden 
skall ske. 
Genom avsaknad av vattenförande sprickzoner bedöms verksamheten inte medföra någon 
avtappning av kringliggande vattendrag och i mycket begränsad omfattning påverka grund-
vatten i omgivande moränmark. 
Lägsta brytnivå för täktbotten enligt planerad verksamhet är ca 216 m.ö.h. och kommer där-
med att ligga placerad under nivå för omgivande mark. Detta innebär att spridningsvägen 
från täkten hindras av topografiska skillnader.  
 

Avståndet till ev. brunn vid Dalnäset uppgår till minst ca 950 meter och med en höjdskillnad på 
ca 75 meter. Närmst dokumenterade brunn med vattenförsörjning ligger på ett avstånd av 
1200 meter väster om täkten och med en höjdskillnad på ca 25 meter. Detta medför att bryt-
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ning inom planerat täktområde inte bedöms att orsaka sänkning av vattennivån i närmast lig-
gande brunnar. Det långa avståndet till brunnarna med rådande berggrundförhållanden (av-
saknad av större sprickzoner) gör att risk för påverkan bedöms obefintlig. 
 
En spridning av kemikalieprodukter från täkten till närliggande brunnar är högst osannolik. De 
kemikalier som vid ett ev. läckage inom täkten kan spridas vidare till grundvattnet samlas 
främst upp av de jordmassor som utgör själva täktbotten. I en täkt ska det alltid finnas bered-
skap att förhindra läckage i form av absorptionsmedel enligt företagens egenkontroll. I nästa 
steg sker uppsamling av uppsamlat ytvatten i sedimentationsbassäng. Brunnarna ligger därtill 
på ett betryggande avstånd (> 1km). 
 
Spridningsvägen från täktens sedimentationsdam till större bäck uppgår till ca 860 meter, en-
ligt vad som tolkas utifrån ytvattensystemen i markfuktighetskartan. Spridning av ev. kemika-
liska ämnen från täkten sker främst via utsläppsvatten från sedimentationsdammen till områ-
det norr om täkten.  
 

8 Summering av ovan förda resonemang. 

• Ingen spridningsrisk till några vattendrag eller brunnar kan anses föreligga. 

• Ingen riskerad avsänkning av närmst liggande vattendrag, brunnar eller grundvattenni-
våer i området kan anses föreligga. 

• Sedimentationsbassängens vatten bör infiltreras väl i omgivande moränmark. 

• Små mängder yt-/markvatten kommer att tillföras täkten. 

• Avståndet till Solvarbo vattentäkt innebär att ingen risk för hydrologisk påverkan före-
ligger.   

• Indelningen mellan vad som ska betraktas som grundvatten, grundvattenbildande vat-
ten, markvatten eller ytvatten är komplext. Utifrån en grunt liggande berggrund som 
föreligger i detta fall bör vatteninnehållet i marklagret betraktas som mark- och ytvat-
ten.  

• Det vatten som tillförs brytområdet eller faller där inom bedöms inte spridas till omgi-
vande mark utan att passera sedimentationsbassäng. Denna bedömning görs utifrån bry-
tområdets utformning. Risk för spridning av vatten som finns i verksamhetsområdet ut-
anför brytområdet utgör ingen större hot/förorening än vad skogsbilvägarna i området.  

 

• Gällande förorening av oljeläckage eller drivmedel från täktverksamheten är betydligt 
mindre hälsorisk för grundvatten eller vattentäkten än de risker som föreligger i sam-
band med trafiken på RV 70.  

 

• Utifrån dokumenterad berggrund i och runt omkring området för planerad täktverksam-
het, områdets placering i topografin och hydrologiska aspekter bedöms inga större 
grundvattenförande zoner att beröras i samband med uttag av berg. 
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