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PM BEDÖMNING TILLSTÅND FÖR GRUNDVATTENBORTLEDNING 
KVASTMOSSEN 

I samband med detaljplanearbete för planerad Kombiterminal på fastigheterna Djurhult 1:5 m.fl. har WSP på uppdrag 
av Oskarshamns kommun utfört en översiktlig bedömning av behov av tillstånd för bortledning av grundvatten i 
samband med schaktarbeten. 

Fastigheterna Djurhult 1:5 m.fl. där kombiterminalen ska byggas utgörs till stor del av lägre liggande områden där 
ytjordarten är kärrtorv eller annan organisk jord. För dessa delar av fastigheterna kommer att krävas urgrävning av de 
organiska jordlagren för att inte sättningsskador ska uppstå när området börjar fyllas upp och bebyggas.  

Grundvattensänkning innebär att grundvattenytan medvetet sänks för att möjliggöra en viss verksamhet som annars 
skulle omöjliggöras av en alltför hög grundvattenyta. Grundvattensänkningen kan antingen vara tillfällig eller 
permanent.   

Där planerade åtgärder kan påverka grundvattnet har bedömningar gjorts om åtgärderna kan medföra skada på 
allmänna eller enskilda intressen. Dessa bedömningar ligger till grund för ställningstagande om det behövs tillstånd för 
vattenverksamhet enligt 11 kap MB eller om det är möjligt att åberopa undantag enligt 11 kap 12 § miljöbalken (MB). 
Bevisbördan för om det är möjligt att åberopa undantagsregeln ligger på verksamhetsutövaren. Det är även möjligt att 
söka tillstånd frivilligt enligt 11 kap 9 §, även om det inte krävs för verksamheten. 

Juridiskt är det verksamhetsutövaren som har ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av icke tillståndsgivna 
vattenverksamheter och även har bevisbördan för att vattenverksamheten inte medfört skador i samband med 
skadeståndsanspråk. Det föreligger även en risk för att vattenverksamheten kan bli stoppad av tillsynsmyndigheten 
om verksamheten bedöms som tillståndspliktig av tillsynsmyndigheten. 

Förutsättningar 
Till grund för utförd bedömning ligger följande dokument:  

· Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Kvastmossen, Djurhult 1:5 m.fl. fastigheter, nybyggnad 
Kombiterminal, WSP 2016  

· Översiktlig geoteknisk utredning Kvastmossen, Djurhult 1:5 m.fl. fastigheter, nybyggnad Kombiterminal, WSP 
2016.  

· Dagvattenutredning Detaljplan Djurhult 1:5 m.fl., Kombiterminalen, WSP 2016, rev 2017 
· MKB till Detaljplan för del av Djurhult 1:5 m.fl. fastigheter, Kvastmossens kombiterminal och företagspark, 

WSP 2017 

Följande kartvisarverktyg har använts som underlag: 

· SGU kartvisare Brunnar, https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html 
· VISS, Vatteninformationssystem Sverige, http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx 
· Naturvårdsverket, kartverktyget Skyddad natur, http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
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Enligt SGU:s jordartskarta för området utgörs markförhållandena huvudsakligen av berg i dagen med sandig morän 
och organiska jordar däremellan. 

Inom detaljplanområdet har en översiktlig geoteknisk undersökning omfattande sticksondering utförts (se MUR). 
Sonderingen har varit fokuserad på de områden inom detaljplaneområdet som enligt SGUs jordartskarta definierats 
som mossetorv, kärrtorv, gyttja, svämsediment eller gyttjelera/lergyttja. Sonderingen har utförts till fasta jordlager 
under de organiska och visar på de organiska jordlagrens mäktighet. Resultatet visar på upp till 7 m mäktiga 
organiska lager.  

För indelning i etapper och ytor som det refereras till i följande text, se figur 1. 

 
Figur 1. Indelning av etapper och ytor. MUR, WSP 2016. 

Väster om Applerumeån finns det inom yta G några mindre torvområden mellan områden med ytligt berg och 
sandmorän, se figur 2. Den största uppmätta mäktigheten är ca 1,5 m. Vid etapp 1, där stickspåren planeras avvika 
från befintlig järnväg finns torv och gyttjelera med i huvudsak 1-3 m mäktighet.  

De organiska lagren har störst utbredning öster om Applerumeån och även de största mäktigheterna. Inom etapp 3 
och 4 samt ytorna A – D är torvområdet ganska sammanhängande och mäktigheten varierar mellan 0-6 m, se figur 3. 
Det går inte att från utförd undersökning urskilja någon av ytorna där torven generellt är mäktigare. 
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Figur 2. Yta G och etapp 1 väster om Applerumeån. MUR, WSP 2016. 

 
Figur 3. Etapp 1 öster om Applerumeån och ytorna A-D. 
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Inom etapp 2 samt ytorna E och F dominerar områden med ytligt berg och torvområden har en mycket liten 
utbredning, se figur 4. 

  
Figur 4. Etapp 2, yta E-F samt legend. MUR, WSP 2016. 

I PM Geoteknik har bedömts att grundvattenytan i låglänta områden, vilket torvområdena utgör, huvudsakligen 
varierar mellan någon meter under markytan till att befinna sig i nivå med markytan. WSP installerade grundvattenrör i 
maj 2018 för mätning av grundvattennivåer, utförda mätningar speglar den rådande situationen med låga 
grundvattennivåer till följd av ingen eller ringa nederbörd.  

Sett över året antas grundvattennivåerna vara låga, i storleksordning någon meter under markytan, vid senvår, 
sommar och tidig höst, medan de är nära eller i markytan under resten av året. Variationer i nederbörd spelar in för 
grundvattennivåernas läge, både genom nederbörd på markytan och genom att Applerumeån kan svämma över på de 
översvämningsplan som de låglänta torvområdena inom detaljplanområdet utgör, vilket beskrivs i 
dagvattenutredningen för området (WSP, 2017). 

Längs den norra gränsen för detaljplaneområdet går järnvägen mellan Oskarshamn – Berga. Järnvägen byggdes på 
sent 1800-tal och är sannolikt grundlagd på rustbäddar av ris och timmer genom torvområdena.  

Det finns inga skyddsvärda naturobjekt i närområdet kring detaljplaneområdet. 
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Applerumeån som passerar genom detaljplaneområdet har klassats ha en måttlig ekologisk status och god kemisk 
status, se Dagvattenutredning (WSP, 2017). Ån har även problem med miljögifter och förändrade habitat. Hänsyn till 
ån måste tas vid schakt- och fyllnadsarbeten så att inte statusen försämras. 

Behov av grundvattensänkning 
De organiska jordlagren i torvområdena är relativt täta och deras vattenhållande förmåga är god. Att 
grundvattensänka vid urschaktning av torvområdena kommer inte att ge någon god effekt eftersom grundvattnet hålls 
kvar i den organiska jorden. Grundvattensänkning för urschaktning av torvområdena är således inte meningsfullt. 
Urschaktning inom detaljplaneområdet får istället ske under grundvattenytan.  

Schaktarbeten invid befintlig järnväg bör drivas framåt i mindre sektioner där urschaktning av sektionerna omgående 
följs av återfyllning. Detta förfarande medför att risken för sättningsskador på järnvägen hålls till ett minimum. 

Även schaktning invid och i närheten av Applerumeån bör utföras i mindre sektioner för att förhindra risk för dränering 
eller skred som kan påverka Applerumeån negativt. 

Där planerad järnväg i etapp 2 går intill befintlig återvinningsanläggning har sannolikt skett urgrävning och återfyllnad 
av den del av torvmarken som går in under anläggningen. Detta bör dock kontrolleras och skulle så inte vara fallet bör 
urschaktning och återfyllnad även här ske i små sektioner. 

Övriga ytor bör schaktas och återfyllas i ”strängar”, där grävmaskinen från fast mark gräver ur så mycket den når och 
detta urschaktade område sedan återfylls. Grävmaskinen ställer sig på återfyllet och schaktar ut nästa del av 
”strängen”, som sedan återfylls och så vidare. När strängen är färdigschaktad kan området bredvid strängen schaktas 
ur och återfyllas, så att nästa sträng skapas intill den tidigare. Detta upprepas till dess att området är färdigt urschaktat 
och återfyllt. 

Fullständig urschaktning av de organiska jordlagren bedöms kunna ske inom ytorna E, F och G. Inom övriga ytor och 
etapperna 1-4 finns det områden med torv med stor mäktighet och för dessa kan urschaktningen avslutas med ett 0,5 
– maximalt 1 m mäktigt kvarvarande lager av organiska jordlager. Detta förutsätter återfyllning med grövre 
sprängsten, där de större blocken har möjlighet att tryckas ner genom det kvarvarande organiska jordlagret och nå 
den underliggande sandiga moränen. Detta tillvägagångssätt minskar volymen organisk jord som behöver schaktas ur 
samtidigt som de grova återfyllnadsmassorna minskar risken för sättningar i den kvarlämnade organiska jorden. De 
sättningar som eventuellt uppstår bedöms kunna hanteras genom att ytorna fylls upp i god tid innan byggnation 
påbörjas och fyllnadsmassorna får lov att sätta sig, varefter eventuella uppkomna sättningar kan justeras inför 
byggstart.  

Eventuell sprängning av de bergområden som sticker upp inom detaljplaneområdet kommer inte att medföra någon 
grundvattensänkning. 

Bedömning av behov av tillstånd för vattenverksamhet 
Eftersom urschaktning av de organiska jordlagren inom torvområdena kommer att ske huvudsakligen utan 
grundvattensänkning bedömer WSP att det inte föreligger något behov av tillstånd för grundvattensänkning enligt 11 
kap MB. Övriga markarbeten inom detaljplaneområdet bedöms inte heller leda till någon grundvattensänkning som 
kan medföra skada för allmänna eller enskilda intressen. 
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Inför schaktarbetena rekommenderas att ta fram en schaktplan för entreprenören där det beskrivs var det är viktigt att 
schaktning och återfyllning utförs i mindre sektioner, närmare bestämt vid befintlig järnväg, invid Applerumeån och 
eventuellt invid befintlig återvinningsanläggning.  

Planerade åtgärder bör följas upp i ett kontrollprogram för omgivningspåverkan omfattande grundvattennivåer. Redan 
installerade observationsrör för grundvattennivå och ytvattennivå i Applerumsån kan med fördel ingå i detta. 
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