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Hydrogeologisk Promemoria 

Angående grundvattensituationen i Oskarshamns norra hamn 
 

Inledning 

Oskarshamns  hamn  planerar  en  muddring  av  innerhamnen  och  samtidigt  en  utbyggnad  av 
hamnområdet  och  hoppas  på  så  sätt  nyttja  muddermassor  som  utfyllnadsmaterial  inom  befintligt 
hamnområde.  
 
TerraSolve  AB  har  som  underkonsult  till Hifab  AB  i  uppdrag  att  vara  teknikstöd  vid  hydrogeologiska 
frågeställningar avseende  risker  för stora grundvattenflöden  till områden  i hamnen där nya hamnytor 
kan  bli  aktuellt.  Vidare  har  en  enklare  2D  numerisk  modell  använts  i  syfte  att  ge  beställaren  ett 
osäkerhetsintervall på möjlig infiltration ner genom fyllnadsmassorna i en framtida konstruktion. I detta 
sammanhang  har  ingen  riskbedömning  genomförts  utan  endast  storleksordningen  på  infiltrationen 
redovisas. 
 
Bergab rapporterade under 2001 hydrogeologi i anslutning till de bergrum som återfinns i anslutning till 
oljehamnen i de nordöstra delarna av hamnområdet. TerraSolve AB har haft del av ritningar upprättade 
i samband med Bergabs arbete. Ritningar delgavs TerraSolve AB från Oskarshamns hamn via Hifab AB. 
  
Fältsyn har genomförts längs hela det aktuella området.  
 
Föreliggande  promemoria  är  baserad  på  ovan  tillgänglig  information,  samt  information  från  SGUs 
geologiska kartor och beskrivningar från aktuellt område och har upprättats i syfte att utgöra underlag 
för Oskarshamns hamn i beslutsprocessen för lämplig placering av det nya hamnområdet. 
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Översikt 

I  Figur  1  illustreras  översiktligt  områdets  geografiska  placering.    Figur  2  illustrerar  de  föreslagna 
utbyggnadsytorna #1‐3. 

 
Figur 1 Översikt av aktuellt område. Oskarshamns norra hamn är indikerad med orange ellips. 

 
Figur 2 Översikt av aktuellt område. De tre möjliga utbyggnadsytorna är markerade med 1-3. 

1

2 3
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Hydrogeologiska förutsättningar inom området 

Oskarshamns  norra  hamn  ligger  nedströms  ett  något  kuperat  område med  flertal  bergpartier med 
mindre markerade dalstråk emellan.  
 
Höjdpartier är delvis  täckta av  tunna moränjordar med  inslag av block, men delar av bergpartierna är 
kala.  
 
Lokala dalstråk och sänkor följer i huvudsak riktningar för regionala tolkade tektoniska svaghetszoner (se 
Figur 3).  I  sänkorna  förekommer mäktigare  jordtäcken.  Jordarterna  i dalstråk och  sänkor är generellt 
finkornigare men underlagras troligen av moränjordar. 
 
Området närmast kustlinjen vid hamnbassängen består  i huvudsak av  fyllnadsmassor av olika ålder.  I 
nuvarande  strandlinje  ter  sig materialet  i huvudsak vara ett grusigt  friktionsmaterial  som  sannolikt är 
uppblandat med  sprängsten.  Ett  sådant material  har  inte  förmågan  att  bygga  upp  någon  betydande 
grundvattenvolym och det har därmed  antagits  att grundvattennivån  i  stort börja  stiga  först  vid den 
ursprungliga strandlinjen. Ursprunglig strandlinje har tolkats från bildmaterial och visas i Figur 4. 
 

 
Figur 3 Tolkade större regionala zoner relevanta för aktuellt område.  
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Figur 4 Tolkade ursprunglig strandlinje (grön linje) relevant för aktuellt område.  

Avrinningen inom området sker i huvudsak i ytnära jordlager och direkt ovanpå berg. Området dräneras 
delvis genom ett dike  som  leder åt nordväst genom en mindre dalgång  centralt  i området men även 
genom avrinning ner mot den ursprungliga strandlinjen i anslutning till hamnens fyllnadsmassor. 
 
Områdets bergarter utgörs  i huvudsak av graniter som  i östra Sverige har en normal genomsläpplighet 
på  ungefär  1∙10‐8 m/s.  Denna  genomsläpplighet  innebär  en  begränsad  grundvattenföring  och  större 
flöden  kan  endast uppstå  i  anslutning  till  zoner med  stor  utsträckning. Den  ytnära  berggrunden och 
förekomst av finkorniga jordar i dalstråk innebär sannolikt en låg grundvattenbildning, sannolikt mindre 
än 50 mm/år; något som stärks genom förekomsten av ett dike inom området. 
 
Styrande för grundvattenflödet genom området är grundvattenbildningen och  lokala egenskaper, men 
det som påverkar mest är de befintliga bergrummen. En tolkning av grundvattenflödet har gjorts baserat 
på nuvarande grundvattennivåer i anslutning till bergrummen (se Figur 5). I nuvarande situation bedöms 
lite  av  grundvattenflödet  ha  sitt  utlopp  i  hamnbassängens  naturliga  botten.  Endast  en  liten mängd 
grundvatten bedöms nå utbyggnadssyta #1  (se Figur 2) och då endast  i ytans västra del. Det skall här 
observeras  att  det  är  ett  stort  avstånd  mellan  den  ursprungliga  strandlinjen  och  den  föreslagna 
utbyggnadssytan  varmed  större  delen  av  ett  grundvattenutflöde  sannolikt  har  trängt upp  under den 
befintliga fyllnaden i hamnen. 
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Som  ett  extremt  antagande  kan  man  förutsätta  att  bergrummen  på  sikt  lämnas  helt. 
Grundvattensituation kommer därefter att sträva mot det nya naturliga  tillståndet som dock kommer 
att  kontrolleras  av  infartstunnelsystemet  och  längs  dess  linje  fortsatt  dräneras  på  en  nivå  nära 
havsnivån. På grund av den starka gradienten kommer områdets grundvatten att först sträva mot denna 
”tunnel” och därifrån dränera ut på nivåer strax ovanför den ursprungliga strandlinjen. Figur 6 visar på 
ett troligt grundvattenflöde under dessa förhållanden. Som påvisas kommer utbyggnadssyta #2 (se Figur 
2)  att  få  en  ökning  av  grundvattenutflödet;  detta  grundvattenflöde  är  dock  svagt  eftersom 
tillrinningsområdet är litet. 
 

 
Figur 5 Tolkad grundvattensituation avseende flödesriktningar under nutillstånd med påverkan från 
bergrum. Grundvattennivåerna i anslutning till bergrummen är på mellan -10 och -20 meter. 
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Figur 6 Tolkad grundvattensituation avseende flödesriktningar utan artificiell dränerande funktion av 
bergrummen. Grundvattennivåerna i anslutning till bergrummen är på ungefär havsnivå. Några lokala 
grundvattendelare utvecklas sannolikt.  

Bedömning avseende hydrogeologiska risker 

I  stort,  eftersom  bergrummen  finns  centralt  inom  området,  så  är  grundvattenflödet  från  norr  ut  i 
hamnbassängen mycket  begränsat  och  detta  gäller  oavsett  framtida  användning  av  bergrummen  så 
länge de  inte återfylls med ett  tätt material. Risken  för att ett koncentrerat utflöde av grundvatten  i 
botten  inom någon av utbyggnadsytorna högre än 10  l/dygn och m2 bedöms som osannolik. Ett  flöde 
om 5 l/dygn och m2 skulle kunna uppstå i en framtid. En naturlig uppfyllning av bergrummen skulle även 
leda  till  en  mindre  ökning  av  grundvattenutflöde  inom  utbyggnadsyta  #2.  Majoriteten  av  detta 
grundvatten kommer dock  längs ursprunglig strandlinje och på havsnivå vilket  innebär en  liten risk för 
utflöden på botten av aktuellt område. 
 
I dagens förhållanden är inget koncentrerat utflöde troligt och all grundvattenutflöde som sker idag sker 
sannolikt diffust på havsvattennivån längs den ursprungliga strandlinjen, främst längst i väster och längst 
i öster. Centralt bedöms allt flöde ske från havet in mot befintliga bergrum. 
 
Bergab  har  utfört  en  geofysisk  undersökning  längs  tre  linjer  (se  PM,  Bergab  2011).  Enligt  utförd 
undersökning  kan man  säkerställa  ett  antal områden  längs utförda  linjer med  sämre bergkvalitet  (se 
Figur 7)  
. 
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Figur 7 Tolkade större zoner, mindre lila streck indikerar av Bergab tolkad sämre bergkvalitet. 

Baserat på de geofysiska resultaten är det troligt att den östvästliga zonen ligger något mer åt söder och 
därmed inte kommer att beröra utbyggnadsyta  #2 eller #3 speciellt mycket. Det kan emellertid vara så 
att den därmed  istället kommer att påverka utbyggnadsyta #1 betydligt mer, denna yta är dessutom 
påverkad  av  strukturer  som  sträcker  sig mer  nordsydligt.  Det  är  oklart  huruvida  dessa  nordsydliga 
strukturer kan betraktas som en större zon eller bör ses som flera mindre (smalare) strukturer.  
 
Den säkerställda östvästliga strukturen utgör  ingen ökad risk för flöden underifrån men kan eventuellt 
påverka  på  andra  sätt  som  visas  i  nästa  kapitel.  De  nordsydliga  strukturerna  har  i  anslutning  till 
bergrummen  påvisats  ha  betydande  genomsläpplighet.  Därmed  kan  dessa  strukturer  under 
förutsättning  att  nivåer  på  grundvattnet  på  land  höjs  ge  upphov  till  en  ökad  risk.  Detta  förutsätter 
emellertid en höjning av grundvattennivån ovan befintlig  taknivå på bergrummen, dvs. en återfyllnad 
med  tätt  material.  Något  som  inte  är  att  rekommendera  på  grund  av  den  uppenbara 
föroreningsspridningsrisken från dessa bergrum under sådana förhållanden.  

Enkel 2D modellering av en typsektion för en utbyggnad 

Ett antal känslighetsfall har utförts  i en enkel numerisk modell av en 2D typsektion. Uppbyggnaden av 
modellen har haft som strävan att på kort tid få fram många varianter för en osäkerhetsbedömning och 
därmed har optimering av vissa modellinterna delar inte drivits till fullo. Det innebär att vissa störningar 
finns  i figurer där modellen har större kontraster vid sneda ytor. Dessa störningar påverkar emellertid 
inte lösningen i de tre positioner Pos 1‐3 som har undersökts avseende infiltration ned i det stabiliserade 
fyllnadsmaterialet.  Modellen  har  funnits  ha  god  konvergering  (numerisk  lösning  nära  felfri).  Enkel 
jämförelse  med  analytiska  resultat  av  Darcys  lag  har  utförts  som  validerar  lösningen.  Modellens 
basuppbyggnad  redovisas  i  Figur 8. Modellen ansätts vidare med en  salthalt  i Östersjön på 0,6% och 
initieras med vatten upp  till markytan. Detta senare kanske  inte är  fullt  realistiskt men  inte heller ett 
helt torrt material hade varit realistiskt och vatten vid markytan är ett enkelt sätt att  initiera modeller 
med. Modellerna har sedan körts till stationära resultat har erhållits vilket generellt har inställt sig efter 
någon månads simulerad tid med tidsteg om 1 dag.  
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Figur 8 Basuppbyggnaden av upprättad 2D modell.  

Egenskaper på de ansatta materialen beror på olika modellvarianter. Det har utförts 9 olika varianter där 
i  första  hand  olika  egenskaper  har  ändrats;  två  varianter  har  även  undersökt  betydelsen  av 
grundvattenbildning. I Tabell 1 redovisas de modellvarianter och relaterade egenskaper som har ansatts. 
 
Tabell 1 Egenskaper och varianter som har testats i en 2D modell.  

Materialtyp (Figur 8)  Variant 
1 

Variant 
2 

Variant 
3 

Variant 
4 

Variant 
5 

Variant 
6 

Variant 
7 

Variant 
8 

Variant 
9 

Variant 
10 

Bra Berg 1·10-9 1·10-9 1·10-9 1·10-9 1·10-9 1·10-9 1·10-9 1·10-9 1·10-9 1·10-9 
Dåligt berg 1·10-9 1·10-9 1·10-9 1·10-6 1·10-6 1·10-6 1·10-9 1·10-7 1·10-9 1·10-9 
Fyllnadsmaterial 1·10-8 1·10-7 1·10-8 1·10-8 1·10-7 1·10-6 1·10-8 1·10-8 1·10-6 1·10-8 
Sprängstensmaterial 1·10-4 1·10-4 1·10-5 1·10-4 1·10-5 1·10-5 1·10-4 1·10-4 1·10-4 1·10-4 
Filtersand 1·10-6 1·10-6 1·10-6 1·10-6 1·10-6 1·10-6 1·10-6 1·10-5 1·10-6 1·10-6 
Grundvattenbildning 315 315 315 315 315 315 568 315 315 0 

 
Variant 1 bedöms som en basvariant. I denna har berget behandlats som om det vore av bra kvalitet  i 
hela  botten  på  utbyggandsytan.  Fyllnadsmaterialet  har  bedömts  uppnå  de  genomsläpplighetsvärden 
som laboratorieanalyser indikerar samt sprängstensfyllnaden är mycket genomsläpplig. Ett sandfilter är 
applicerat  mellan  vallen  och  fyllnadsmaterialet,  sandfiltret  ligger  på  vallens  sidor  även  ovanför 
fyllnadsmaterialet  och  utgör  därmed  en  mindre  flödesbegränsning  i  sidled  från  det  överliggande 
fyllnadsmaterialet som ansats som samma material som  i vallarna. Östersjön har en konstant havsnivå 
på 0 m. Fyllnadsmaterialet ligger upp till ‐0,5 m uppbyggnadens höjd över Östersjön är 3 meter. Botten 
är på ca ‐5 meter. Berget når sedan ner till ‐20 meter. Modellens ränder är på sidor och botten täta och 
upptill en flödesrand, dvs. grundvattenbildning.  
 
Figur 9‐11 ger tre exempel på hur varianterna ter sig. Figur 9 visar Variant 1, vårt basfall. Gradienterna i 
fyllnadsmassorna är i stort flacka med en svag lutning ut åt de lägsta grundvattennivåerna i vallarna där 
utflödet  sker  ganska  koncentrerat. Detta  koncentrerade  utflöde  gäller  i  alla  varianter.  Figur  10  visar 
Variant  3  som  har  ett  tätare  sprängstensmaterial  vilket  resulterar  i  en  högre  grundvattennivå  och 
därmed  en  större  gradient  och  ökad  infiltration  jämfört med  basfallet.  Figur  11  visar  Variant  8  där 
bottenberget  på  figurernas  vänstra  sida  har  satts  till  sämre  kvalitet men  inte  extremt  söndrigt  (en 
ganska  normal  zon).  Skillnaden  är märkbar med  ett  betydligt mer  vertikalt  flöde  och  kraftigt  ökad 
infiltration. Tabell 2 sammanställer de tre positionernas, Pos 1‐3, infiltration i enheten m3/år,m2. 
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Figur 9 Grundvattenhöjd i meter vattenpelare med pålagda flödesriktningspilar för indikation av flödesvägar. 
Grundvattenhöjden i Variant 1 blir ca 60 cm i de centrala delarna av utbyggnadsytan. 

 

Figur 10 Grundvattenhöjd i meter vattenpelare Grundvattenhöjden i Variant 3 blir ca 2.6 m i de centrala 
delarna av utbyggnadsytan. 

 

 
Figur 11 Grundvattenhöjd i meter vattenpelare med pålagda flödesriktningspilar för indikation av 
flödesvägar. Grundvattenhöjden i Variant 8 blir ca 50 cm i de centrala delarna av utbyggnadsytan. I figurens 
vänstra sida utgörs berggrunden av dålig kvalitet, observera här hur flödespilarna jämfört med de på den 
högra sidan (bra kvalitet) går betydligt mer nedåt med konsekvensen att en betydligt större infiltration kan 
väntas. 
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Tabell 2 Sammanställning av infiltrationsvärden i de tre undersökta positionerna. 

 Infiltration till utfyllnadsmassorna 
 ·10-3 m3/år, m2 
 Pos 1 Pos 2 Pos 3 
Variant 1  0,3 0,2 0,3 
Variant 2  2,7 1,8 2,3 
Variant 3  1,3 0,7 1,1 
Variant 4  17 13 0,3 
Variant 5  158 99 8,7 
Variant 6  208 148 77 
Variant 7  0,5 0,3 0,4 
Variant 8  4,7 3,0 0,3 
Variant 9  70 42 19 
Variant 10  0,0 0,0 0,0 
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