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Vattenverksamhet? 

Ett försiktigt uttag av sand och grus! 

• i våra andra täkter ser vi ingen påverkan, så 
ingen risk från denna nya täkt heller 

 



Utgångspunkt 2: Vad säger miljöbalken? 
Miljöbalkens 11 kap. Vattenverksamhet 

• 2 § Med vattenverksamhet avses…  
…bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta 
 

• 12 § Tillstånd enligt denna balk eller anmälan enligt 9 a §  
behövs inte, om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 
skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena 
   
 

Utgångspunkt 1: GV av god kvalitet… 
• Det ligger i SGUs intresse att utifrån miljömålen nå minskad användning  

av naturgrus  

 
  verka för att underlätta för bergtäkter 



Vad bevakar SGU i remisser?  

CHECKLISTA! 
• Generellt - bra fakta i ansökningsskedet ? 

– det SKA gå att avgöra om det är uppenbart att  
varken allmänna eller enskilda intressen skadas! 

• Geologi och hydrogeologi - kartor, utredningar?  

• Gv nivåer och täktbotten – brytning under GVY?  

• GV-beroende ekosystem - arter och naturtyper? 

• Källor – närbelägen grundvattenutströmning? 

• Vattenförvaltningen – närhet till grundvattenförekomster?  

• Allmän vattenförsörjning – vattentäkter, skyddsområden? 

• Enskild vattenförsörjning – grävda, borrade brunnar?  

• Geoenergi anläggningar? 

• Sättningskänsliga jordar? 
 



SBMI  
har hjälpt  • Konservativa antaganden 

• Sunda utgångspunkter 

• Tydlig genomgång av 
motstående intressen 

• Men… Hur bör man 
räkna? 



Underlagsmaterial 
• Resonemang, nederbörd, avdunstning, avrinning, GVB 

• Databaser, fältinventering och geologisk kartering 

• Geoteknik och borrning 

• Bakgrundsmätning – övervakning - kontroll 

• Sprickkartering 

• Flygbildstolkning 

• Geofysik 

• Hydrauliska tester 

• Analytisk beräkning 

• Stokastisk modellering och känslighetsanalys 

• Numerisk modellering 

 



Projekt kring bedömning av påverkans 
områden från schakter och dagbrott 

• Bygga upp en ”branschstandard” kring hur 
man seriöst ska gripa sig an bedömning av 
influensområdets utbredning  

• Vägledning - när bör det läggas extra resurser 
på underlagsdata och komplexa 
beräkningsrutiner  

• När och hur man kan nöja sig med  
enklare beräkningar och resonemang 



Projekt kring bedömning av påverkans 
områden från schakter och dagbrott 

• SGU bjöd in representanter från de stora 
konsultfirmorna till en endags workshop 

• Vi tog vara på erfarenheter från workshop 

• SGU skriver en vägledning 

• Skickas ut till deltagarna på remiss 

• Presenteras vid seminarium alternativt vid en 
branschdag (tillsynsmyndigheter, 
branschförening och intresserade konsulter)  



Inledning till diskussioner under workshop 
Skyddsvärden 

• Enskild och allmän vattenförsörjning 

• Vattenskyddsområden 

• Vattenförvaltningens förekomster 

• GVEko 

• Geoenergi 

• Grundläggning och sättningsrisk 

Hot 

• GV avsänkning 

• Föroreningar (Bränsle, sprängämnen, externa massor) 

 



Angränsande projekt 
 Examensarbete 

• Beräkning av T och K för sprickigt berg, från brunnsarkivet 

Internt forskningsprojekt 

• Grundvattenbildning i berg (GIB) 

Miljömålsprojekt 

• Metodutveckling för kartläggning av  
föroreningsproblem i grundvatten 
- Arbete med Konceptuella modeller 
 



Exjobb: Beräkning av T och K från brunnsarkivet för sprickigt berg 

s h 

h0 

d b 

Några exempel på hur T beräknas från 
kapacitetsbestämning av borrhål: 

T=Q/s 

T=Q/b 

T=Q/d 

T=Q/(s⋅0,8)  (SGUs Ah-serie) 

T=2,24(Q/s)0,98 (Rhén m.fl. 1997) 

 



Exempel SOL 

Grundvattenbildning i berg 

Del 1: Kartläggning 
Del 2: Nya beräkningar av GIB 

→Rapportpublikation 





Tidiga erfarenheter 

• Viktigt förstå hur det  
hydrologiska/ 
hydrogeologiska  
systemet fungerar 

• Öppen akvifer, eller  
sluten akvifer med läckage 

• Inled gärna med förenklade simuleringar  
som exempel (scoping-beräkningar) 

• Det finns skäl att utgå från skyddsvärdet och hotbild för 
att avgöra ambitionsnivån 

• Alltför sällan följs beräkningar upp med faktisk kontroll 

• Samsyn 

 


