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Södra Skog planerar för en detaljplaneändring i Bäckefors med avseende på att en ny virkester-

minal samt omlastningsterminal skall byggas, i samband med detta kommer även lastspår samt 

servicevägar att byggas. Södra Skog har även tagit fram en funktionsutredning för den anslut-

ningsväxel som blir aktuell att byggas för Trafikverket. Området är i dagsläget under pågående 

planläggning, och föreliggande PM utgör underlag för beslut för fastställande av detaljplaneänd-

ring över området.  

Föreliggande PM avser att översiktligt beskriva hydrogeologiska förhållanden samt eventuell 

risk för spridning av föroreningar inom det planerade detaljplaneområdet.  

 
Koordinatsystem i plan är SWEREF99 12:00.  

 
Inom ramen för föreliggande utredning har inga hydrogeologiska eller miljötekniska markunder-

sökningar utförts. Det har dock utförts en geoteknisk undersökning. 

 

 
I området finns idag skog av olika karaktär, mestadels gran och tall, samt ett stort kalhygge. 

Området avgränsas av skogsmark samt ett grustag i sydväst, figur 1.  

 

Figur 1 Föreslagen terminaldisposition och avgränsning av detaljplaneområde. 
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Figur 2 Jordartskarta i kombination med föreslagen omlastningsterminal. 
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Figur 3 Tre stycken grundvattenrör har placerats inom undersökningsområdet, se röda rektanglar. 

Figur 4 Grundvattenmagasinkarta från SGUs kartvisare. 
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Enligt Länsstyrelsens WebbGIS1 klassas undersökningsområdet ej som naturreservat, national-

park, kulturreservat eller riksintresse. Fornlämningar finns i närområdet men ej inom planerad 

detaljplaneområdet som kommit till kännedom.    

 
Framtida markanvändning inom området är byggnation av ny virkesterminal, utbyggnad av järn-

vägsspår samt ett dammbygge.  

Infiltration av grundvatten till dammen riskerar att medföra tekniska problem i samband med an-

läggandet, detta eftersom grundvattentrycket har en upplyftande effekt på dammens botten.  

 
Grundvattnet har ett skyddsvärde, även om det idag inte används för dricksvattenuttag. Risk för 

spridning till grundvattnet under byggskedet bedöms dock som liten, detta då inga MIFO-objekt 

ligger i direkt anslutning till området. Närmsta objekt är ett riskklass 3 objekt som finns norr om 

området (cirka 900m).  

I anslutning till verksamhetsområdet planeras en damm att byggas, det dagvatten som hanteras 

vid verksamhetsområdet kommer att gå till dammen, dammen kommer att ha tät botten samt en 

oljefälla vilket minskar risk för spridning till närområdet.  

Ett eller flera markmiljöprover bör tas innan byggnation för att säkerhetsställa att marken ej är 

förorenad idag, även om det tyder på att marken är opåverkad.  

 
Hantering av aska och virke förväntas ske inom området. Vilka föroreningar som kan tänkas 

uppstå beror främst på det som lagras  

En annan risk med lagring av virke är om det bevattnas, då fenol kan laka ut ur främst barken. 

Vid en eventuell spridning av fenoler kan vattenlevande organismer påverkas (syrebrist).  

För att säkerställa att inga föroreningstransporter skrev från verksamhetsområdet till kringlig-

gande miljö behövs det identifieras vilka typer av upplag som kommer att finnas, samt hur 

dessa kommer att hanteras. Förslagsvis byggs invallningar kring upplagen i form av tätt 

material.  

 
Ett nytt järnvägsspår planeras att byggas fram till virkesterminalen med betongslipers. Ingen 

spridning av föroreningar bedöms ske p.g.a. detta.  

                                                      
1 Länsstyrelsen, WebbGIS, https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/, 2020-01-17 
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I samband med exploatering (hårdgöring av ytor, avverkning samt anläggande av damm) för-

ändras dess karaktär och nybildningspotentialen inom detaljplaneområdet. Avskogning kan leda 

till en markant ökad avrinning (normalt mellan 50-100%), vilket i samband med hårdgöring av 

stora ytor kan skapa en större ytavrinning av nederbörden.  

Exploateringen av detaljplaneområdet kommer eventuellt att minska grundvattenbildningen 

inom området, detta till följd av skogsskövlingen samt hårdgörandet av ytor, det är i dagsläget 

dock ej fastställt hur stor del av detaljplaneområdet som kommer att hårdgöras. Den ökade 

mängden ytavrinning kommer eventuellt att resultera i en tillförsel av vatten till dagvattensyste-

met. Det vatten som idag blir ståendes och tillåts infiltreras och bilda grundvatten, kommer att 

transporteras via ytavrinning som dagvatten (beroende på hur stor mängden hårdgjorda ytor 

blir).  

 
I syfte att undersöka huruvida den planerade exploateringen riskerar att medföra skada på när-

liggande enskilda intressen i form av enskilda brunnar i omgivningarna, har en översiktlig 

brunnsinventering utförts i SGU:s brunnsarkiv.  

Det finns i dagsläget enskilda brunnar i anslutning till undersökningsområdet, ses översiktligt i 

figur 5 nedan. En eventuell påverkan på grundvattnet vid byggnationen kan inte uteslutas  

Vången 1:70 – Kraksvadet, längst norrut (Enskilt avlopp, har också vattentäkt enl ansökan. Står 

att 1:68 och 1:67 har närliggande vattentäkt) 

Vången 1:69 – Kraksvadet (Enskilt avlopp och vattentäkt) 

Vången 1:67 – Kraksvadet (Bidrag till enskilt avlopp) 

Vången 1:80 – Ska finnas vattentäkt på 1:44, 1:55 just söder om järnvägen och planområdet. 

Vången 1:54 – Kraksvadet, längst söderut (Enskilt avlopp och vattentäkt) 
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Figur 5 Schematisk översikt av brunnar i anslutning till undersökningsområdet. 
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• Ett (eller flera) grundvattenprov bör tas inom området innan byggnation startar för att kontrol-

lera vattnets kemiska status, vid behov kan ett kontrollprogram upprättas under byggskede 

• Risken för spridning till grundvattnet under byggskede bedöms föreligga, föroreningar kan 

spridas till vatten och kringliggande miljö, detta är dock beroende av vilka kemikalier som an-

vänds under byggskedet, exempelvis hydrualolja, dieselbränsle, glykol osv 

• Ett grundvattenrör bör installeras vid läge för tilltänkt damm samt diken för att kontrollera 

grundvattennivån  

• Det kan inte uteslutas att enskilda brunnar kommer att påverkas vid en byggnation. 

• För att kontrollera grundvattnets exakta strömningsriktning bör fler grundvattenrör installeras. 

• Om stora delar av detaljplaneområdet skall hårdgöras kan en flödesberäkning göras för att se 

den totala avrinningen (och potentiell nybildning av grundvatten) 

• Den eventuellt ökade mängden ytavrinning kan resultera i en tillförsel av vatten till dagvatten-

systemet 

• Ett eller flera markmiljöprover bör tas innan byggnation för att säkerhetsställa att marken ej är 

förorenad idag, även om det tyder på att marken är opåverkad 

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare 

ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten 

och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
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