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SAMMANFATTNING  
 

Södra undersöker möjligheten att detaljplanelägga en ny virkesterminal nordväst om Bäckefors som 
ska fungera som en omlastningscentral från lastbil till järnväg. Södra har även tagit fram en 
funktionsutredning för den anslutningsväxel som blir aktuell att byggas för Trafikverket. Området är 
i dagsläget under pågående planläggning, och föreliggande PM utgör underlag till detaljplan för del 
av Vången 1:80 m fl. 
 
Föreliggande PM avser att översiktligt beskriva hydrogeologiska förhållanden samt eventuell risk för 
spridning av föroreningar inom det planerade planområdet. PM:et har uppdaterats och beskriver 
eventuella grundvattenspåverkan från planerade anläggningar och nya grundvattenmätningar samt 
en uppdaterad lista på enskilda brunnar. 
 
I samband med exploatering anläggs ett dike som leder vatten från reningsdammens utlopp i slutet 
av virkesterminalen till Kallebäck. En vägport planeras även byggas under järnvägsspåret som 
ansluter till virkesterminalen. Vägporten ersätter befintlig väg som i dagsläget går mellan väg 172 
och fastighet Vången 1:23. Bottennivån av dessa anläggningar ligger under befintlig grundvattennivå 
på några platser inom planområdet. Detta kan orsaka en grundvattensänkning och därför har det 
rekommenderats täta anläggningar. 
 
Det rekommenderas att placera minst ett grundvattenrör i området där vägporten planeras, för att 
säkerställa grundvattennivån och den potentiella påverkan. 
 
Det kan inte uteslutas att enskilda brunnar kommer att påverkas vid en byggnation. Därför 
rekommenderas att grundvattenprover tas i de närliggande befintliga brunnar för kemiska analyser. 
Däremot kan brunnar öppna mot akvifären, under 10 m umy, få skydd från lerskiktet som ligger under 
sanden enligt den geotekniska undersökningen.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Södra undersöker möjligheten att detaljplanelägga en ny virkesterminal nordväst om Bäckefors som 
ska fungera som en omlastningscentral från lastbil till järnväg. Södra har även tagit fram en 
funktionsutredning för den anslutningsväxel som blir aktuell att byggas för Trafikverket. Området är 
i dagsläget under pågående planläggning, och föreliggande PM utgör underlag till detaljplan för del 
av Vången 1:80 m fl. 
 

1.2 SYFTE OCH MÅL 
Föreliggande PM avser att översiktligt beskriva hydrogeologiska förhållanden samt eventuell risk för 
spridning av föroreningar inom det planerade detaljplaneområdet samt eventuell grundvattens 
påverkan från planerade anläggningar. 

1.3 OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE 
Inom ramen för föreliggande utredning har inga hydrogeologiska eller miljötekniska markunder-
sökningar utförts. Det har dock utförts en geoteknisk undersökning. 

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 
Området består av stora kalhyggen, samt en mindre del av skog av olika karaktär, mestadels gran och 
tall. Området avgränsas av skogsmark samt ett grustag i sydväst (Figur 1). Årsnederbörds medelvärde 
är ca 1000 mm mellan 2001 och 2020.  
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Figur 1 Föreslagen terminaldisposition och avgränsning av utredningsområde och detaljplanområde. 

2.2 JORDLAGERFÖRHÅLLANDEN 
 
Inledande geotekniska undersökningar har utförts inom området under början av 2020. Generellt sett 
består jorden inom området av ett tunt skikt mulljord följt av grusig sand med en mäktighet varierande 
mellan 1 m ned till ca 6 m under markytan. Den förekommande sanden har medelhög till mycket hög 
relativ fasthet vilket gör provtagningar och statiska sonderingar svåra att utföra med normalt 
förfarande. Mest troligt har sanden en mäktighet på ca 5 – 9 m under största delen av terminalen, 
detta har dock inte kunnat verifieras. 
 
Under sanden ca 3 - 9 m under markytan vilar lera. Lerans egenskaper och utbredning har inte 
verifierats i fält. I en punkt har sondering och provtagning utförts med syftet att undersöka om lera 
eller annan lösare jordart vilar under sanden. Punkten förborrades ned till ca 6 m och resultatet visade 
antydningar till kohesionsjord mellan 9 m till 17 m djup där sonderingen avbrutits. Sonderingen 
kompletterades med provtagning genom uppspolning av material genom 2”-rör. Genom detta har lera 
från djup 6-7 m under markytan provtagits och analyserats på laboratorium. 
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Figur 2 Jordartskarta i kombination med föreslagen omlastningsterminal. Prickarna i kartan visar ett tunt eller 

osammanhängande ytlager och följer samma färger som grundlager.  
 
Majoriteten av utförda trycksonderingar har alla stoppat 1–2 m under markytan då sonden ej kunnat 
neddrivas ytterligare för vad som är normalt utförande. Utförda hejarsonderingar har avbrutits i 
förmodad friktionsjord ca 15 m under markytan då djupare sondering ej anses relevant i detta skede. 
 

2.3 GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN 
Tre grundvattenrör har placerats inom ramen för den utförda geotekniska undersökningen. Rören har 
placerats i friktionsjorden ovan förmodat lerskikt. I ett senare skede placerades 7 kompletterande 
grundvattenrör ut. Rörens placering ses i figur 3 nedan. Grundvattenmätningar har utförts i några 
tillfällen på samtliga grundvattenrör (Figur 4, Tabell 1) Ett grundvattenrör från 2020 slutade att 
fungera (20SC01). För att kontrollera aktuell grundvattenyta och grundvattenrörens funktion behöver 
ytterligare mätningar utföras. Funktionskontroll bör utföras genom att grundvattennivån mäts. Sedan 
hälls vatten i röret och tiden mäts tills grundvattenytan stabiliserats igen. Sjunker inte vattnet undan 
är röret ur funktion och ett nytt behöver monteras. 
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Figur 3 Grundvattenrör inom undersökningsområdet. 
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Tabell 1 Grundvattenmätningar i samtliga grundvattenrör. 

Grundvattenrör Datum 
Djup till GV under 
markytan 

GV- Nivå 
(möh 
RH2000) 

Ansvarig 

GW20SC01 
2020-05-20 
2020-06-02 
2020-06-03 

4,37 m 
4,54 m 
4,57 m 

+155,05 
+154,88 
+154,85 

Urban Lord, Sigma Civil AB 

GW20SC14 

2020-02-27 
2020-02-28 
2020-05-20 
2020-06-02 
2020-06-03 
2021-03-05 
2021-03-10 
2021-10-21 

4,74 m 
3,34 m 
2,98 m 
3,12 m 
3,14 m 
2,79 m 
2,84 m 
3,27 m 

+150,13 
+151,53 
+151,89 
+151,75 
+151,73 
+152,08  
+152,03 
+151,60 

Urban Lord, Sigma Civil AB 

GW20SC40 

2020-06-02 
2020-06-03 
2021-03-05 
2021-03-10 
2021-10-21 

2,55 m 
2,58 m 
2,28 m 
2,33 m 
2,54 m 

+154,53 
+154,50 
+154,80  
+154,75 
+154,54 

Urban Lord, Sigma Civil AB 

GW20SC52 

2020-05-20 
2020-06-02 
2020-06-03 
2021-03-03 
2021-03-04 
2021-03-05 
2021-03-10 
2021-10-21 

3,98 m 
TORR 
TORR 
5,70 m 
5,70 m 
5,73 m 
5,72 m 
5,75 m 

+159,05 
TORR 
TORR 
+157,33 
+157,33 
+157,30 
+157,31 
+ 157,28 

Urban Lord, Sigma Civil AB 

21SC01GW 
2021-03-10 
2021-10-21 

6,70 m 
6,57 m 

+156,80 
+156,93 

Urban Lord, Sigma Civil AB 

21SC02GW 

2021-03-04 
2021-03-05 
2021-03-08 
2021-03-10 
2021-10-21 

3,62 m 
4,01 m 
4,54 m 
4,64 m 
6,20 m 

+158,50 
+158,11 
+157,58 
+157,48 
+155,92 

Urban Lord, Sigma Civil AB 

21SC03GW 
2021-03-10 
2021-10-21 

4,93 m 
4,84 m 

+155,73 
+155,82 

Urban Lord, Sigma Civil AB 

21SC04GW 

2021-03-03 
2021-03-04 
2021-03-05 
2021-03-10 
2021-10-21 

1,99 m 
2,07 m 
2,16 m 
2,37 m 
3,07 m 

+156,08 
+156,00 
+155,91 
+155,70 
+155,00 

Urban Lord, Sigma Civil AB 
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Grundvattenrör Datum 
Djup till GV under 
markytan 

GV- Nivå 
(möh 
RH2000) 

Ansvarig 

21SC05GW 

2021-03-03 
2021-03-04 
2021-03-05 
2021-03-10 
2021-10-21 

2,49 m 
2,49 m 
2,50 m 
2,55 m 
2,75 m 

+154,84 
+154,84 
+154,83 
+154,78 
+154,58 

Urban Lord, Sigma Civil AB 

21SC06GW 

2021-03-02 
2021-03-05 
2021-03-10 
2021-10-21 

1,66 m 
1,70 m 
1,77 m 
2,17 m 

+152,56 
+152,52 
+152,45 
+152,05 

Urban Lord, Sigma Civil AB 

21SC07GW 

2021-03-03 
2021-03-05 
2021-03-10 
2021-10-21 

1,97 m 
2,00 m 
2,06 m 
2,36 m 

+152,30 
+152,27 
+152,21 
+151,91 

Urban Lord, Sigma Civil AB 

 
Utifrån grundvattenmätningar från 2021-03-10 har det framtagits en grundvattennivåkarta för 
planområdet (Figur 4). Detta datum har valts eftersom då hade alla grundvattenrör placerats och 
mätningar utfördes på samtliga fungerande rör. Dessutom är mars en månad där grundvattennivån 
normalt är lite högre än medelnivån under året vilket ger en konservativ beräkning av grundvatten 
påverkan.  
 
Det måste förtydligas att grundvattennivåkartan ger en uppskattning för att kunna vidare bedöma 
grundvattenspåverkan. Grundvattenkartan har tagits fram med enbart mätningar från grundvattenrör 
som ligger i jordart isälvsediment, därför gäller inte kartan i området närmast till bäcken där jordart 
är torv (Figur 2). I detta område har grundvattennivån antagits ligga vid markytan (det är inte synlig i 
Figur 4) för att få ett konservativt och mer realistisk påverkan. 
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Figur 4 Grundvattennivå (meter under markytan). 
 
I oktober 2021 har utförts grundvattennivåmätningar i 4 enskilda brunnar i samband med mätningarna 
som utfördes i de installerade grundvattenrör (Tabell 2). 
 
Tabell 2 Grundvattennivå i närliggande enskilda brunnar. 

Fastighet 
Datum Djup till GV under markytan 

[m] 
GV-nivå (möh RH2000) 

1:403  2021-10-21 2,55  ca +163,5 

1:23 2021-10-21 4,55 ca +155 

1:41 - 1 2021-10-21 3,78 ca +153,5  

1:41 - 2 2021-10-21 0,70 ca +150  

 
Grundvatten i planområdet har goda uttagsmöjligheter (5-25 l/s) vid J1 magasinet (Figur 5). 
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Figur 5 Grundvattenmagasinkarta från SGUs kartvisare. 

2.4 SKYDDSVÄRDA OBJEKT 
Enligt Länsstyrelsens WebbGIS klassas undersökningsområdet ej som naturreservat, nationalpark, 
eller kulturreservat. Fornlämningar finns i närområdet men ej inom planerad detaljplaneområdet som 
kommit till kännedom. Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för naturvård. Den södra 
delen av planområdet som omfattar ett planerade dagvattendik ut till Kallebäck berör även 
riksintresse för kulturmiljövård. 
 
En naturvärdes- och natursobjektsinventering har utförts av Calluna (Figur 6). I samband med den har 
de genomfört en biotopkartering i Kallebäck. 
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Figur 6 Naturvärdesinventering utfört av Calluna. 

3 FRAMTIDA MARKANVÄNDNING 
 
Framtida markanvändning inom området är byggnation av ny virkesterminal, utbyggnad av 
järnvägsspår, dammbygge samt en vägport under det nya järnvägsspåret.  
Infiltration av grundvatten till dammen riskerar att medföra tekniska problem i samband med an-
läggandet beroende på dammens djup, detta eftersom grundvattentrycket har en upplyftande effekt 
på dammens botten.  

3.1 SPRIDNING TILL GRUND- OCH YTVATTEN 
Grundvattnet har ett skyddsvärde. Risk för spridning till grundvattnet under byggskedet bedöms dock 
som liten, detta då inga kända potentiellt förorenade objekt ligger i direkt anslutning till området. 
Däremot måste arbetsmetoder anpassas för att förebygga föroreningar i grundvattnet i samband med 
utförandet framförallt vid schakt under grundvattennivå. 
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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. 
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 
oljeskiljare vilket minskar risk för spridning till närområdet.  

3.2 HANTERING AV ASKA OCH VIRKE 
Hantering av aska och virke förväntas ske inom området. Vilka föroreningar som kan tänkas uppstå 
beror främst på det som lagras. 
För att säkerställa att inga föroreningstransporter sker från verksamhetsområdet till kringliggande 
miljö behövs det identifieras vilka typer av upplag som kommer att finnas, samt hur dessa kommer 
att hanteras.  

3.3 JÄRNVÄG 
Ett nytt järnvägsspår planeras att byggas fram till virkesterminalen med betongslipers. Ingen 
spridning av föroreningar bedöms ske p.g.a. detta.  

3.4 HÅRDGJORDA YTOR 
I samband med exploatering (hårdgöring av ytor, avverkning samt anläggande av damm) förändras 
dess karaktär och nybildningspotentialen inom detaljplaneområdet. Hårdgöring av stora ytor skapar 
en större ytavrinning av nederbörden om det inte tas åtgärder.  
Den ökade mängden ytavrinning kommer eventuellt att resultera i en tillförsel av vatten till Kallebäck. 
En del av vattnet 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 och 
infiltrationsförmågan i dikesanläggningen efter dammen).  

3.5 GRUNDVATTENBILDNING 
Exploateringen av detaljplaneområdet kommer eventuellt att minska grundvattenbildningen inom 
området, detta till följd av hårdgörandet av ytor, och det täta bentonitlagret som planeras anläggas 
under terminalområdet. Virkesterminalen täcker en yta av 20 ha och avrinningsområdet uppströms 
denna är 137 ha. Detta betyder att inom virkesterminalensavrinningsområdet 
grundvattenutbildningen skulle minska som mest med 15%. En del av ytavrinningen från 
virkesterminalen kommer dock att infiltreras till grundvatten via diken innan den når Kallebäck. 
Virkesterminalen utgör dock endast ca 1 % av vattenförekomsten totala yta. Detta betyder att 
påverkan på grundvattenbildningen inom hela vattenförekomsten kommer att bli försumbar medan 
lokala grundvattenbildningen bedöms få en mindre påverkan. 
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3.6 GRUNDVATTENS FÖRHÅLLANDEN 
I samband med exploatering är det tänkt att lägga ett dike för att leda vatten ut från reningsdammen 
till Kallebäck. Dessutom kommer det att läggas en vägport under järnvägsspåret som byggs till 
virkesterminalen för att ersätta en befintlig väg som ansluter till fastighet Vången 1:23. Det har 
framtagits en karta där det redovisas anläggningens djup under befintlig grundvattennivå (Figur 7), 
baserad på grundvattennivåkartan (Figur 4).  
Anläggningens största förväntat djupet under befintlig grundvattennivå är kopplat till vägporten. 
Grundvattennivån som har använts i vägportsområdet har tagits fram med en interpolation mellan de 
närliggande grundvattenrör eftersom det inte finns ett grundvattenrör där vägporten är tänkt läggas. 
Att placera ett grundvattenrör där vägporten ska anläggas kan hjälpa att få bättre underlag på hur 
djup under grundvattennivån skall anläggningen ligga. Det rekommenderas att göra vägporten tät för 
att undvika påverka grundvatten i närheten.  
Vid byggskedet kommer vissa delar att anläggas under den modellerade medelgrundvattenytan (Figur 
7), där vissa platsers anläggningsdjup är mer än 1m under medelgrundvattenytan. Tillräckligt med 
grundvattenmätningar har inte gjorts i dagsläget för att ge en god bild över variationen över året och 
konservativa antaganden av grundvattennivåer har därmed gjorts vilket medför att grundvattennivån 
kan överskattas. Det kommer dock mest troligt vara nödvändigt att göra pumpgropar, alternativ 
elektroosmos för att tillfälligt pumpa vatten så anläggningsarbetet kan ske i torrhet. 
 

 
Figur 7 Anläggnings djup under grundvattennivå vid byggskede. 
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Ytterligare analyser av grundvattenförhållandena kan minska de åtgärder i form av täta diken som 
krävs för att undvika att grundvattensänkningar. 

3.7 VÄGPORT BYGGSKEDE 
En utfört geoanalys (20SC35) för järnvägsspåret har visat att det finns lera vid 2,9 m umy ner till 9 m 
umy. Vid projektering måste hänsyn till dessa tas för att inte risk för sättningar och skred ska uppstå.  

3.8 PÅVERKAN PÅ ENSKILDA INTRESSEN – ENSKILDA BRUNNAR 
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 utredningsområdet. En eventuell påverkan på 
grundvattnet vid byggnationen kan inte uteslutas. Däremot, eftersom det hittades ett lerskikt under 
friktionsjorden (mellan 3 och 9 meter umy) kan brunnar med foderrör djupare än 10 m umy få ett bra 
skydd från föroreningar. Detta med antagande att lerskikten finns i hela området. Enligt SGUs rapport 
2015:32 (Tätande lager – en kunskapssammanställning) ett lerskikt med minst 2 m mäktighet 
fungerar som ett naturligt skydd.  

 Vången 1:23 – Kraksvadet, sydöst om plangräns. 
 Vången 1:403 – Kraksvadet, öst om plangräns. 
 Vången 1:41 - 1 – Kraksvadet, sydöst om plangräns, söder om järnväg. 
 Vången 1:41 - 2 – Kraksvadet, sydöst om plangräns, norr om järnväg. 
 Vången 1:70 – Kraksvadet, söder om plangräns (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). 

3.9 GRUNDVATTEN STRÖMNINGSRIKTNING 
Det har framtagits en karta med hjälp av grundvattenmätningar i grundvattenrörnätet som visar en 
grov uppskattning av förväntat grundvattens strömriktning under befintliga förhållande (Figur 8). 
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Figur 8 Grundvatten strömriktning. 

4 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 
 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 
används under byggskedet, exempelvis hydraulolja, dieselbränsle, glykol osv. 

 Det kan inte uteslutas att enskilda brunnar kommer att påverkas vid en byggnation. Därför 
rekommenderas att grundvattenprover tas i de närliggande befintliga brunnar för kemiska 
analyser innan genomförandet och framöver som kontroll prover. 

 För att kontrollera den riktiga grundvattennivån vid punkten där vägporten är planerat att 
läggas rekommenderas att ett nytt grundvattenrör installeras. 

 Fram till genomförandet och framöver rekommenderas fler grundvattennivån mätningar vid 
flera tillfällen vid olika årssäsonger för att inträffa de högsta och de lägsta 
grundvattennivåer. Detta skulle hjälpa för att kunna räkna ett påverkansområde.  

 Då stora delar av detaljplaneområdet skall hårdgöras kan en flödesberäkning användas för 
att bedöma förändring av potentiell nybildning av grundvatten. 
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 Den eventuellt ökade mängden ytavrinning kan resultera i en tillförsel av vatten till 
Kallebäck (se Dagvatteutredningen). 
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