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Flöden och nivå i det föreslagna utökade Natura 2000-

området vid Hejnum-Kallgate 

Nedan redovisas en jämförelse av flöden i den föreslagna utökade delen av Natura 2000-området 

Hejnum kallgate för Scenario 2021 och Scenario 2041D. Syftet är att undersöka hur det utökade 

dagbrottet på File hajdar påverkar vattensituationen i den föreslagna utökade delen av Natura 2000-

området. I analysen nedan kallas området för Hejnum-kallgate-utökning. 

 

Utökning består av ett mindre område (c:a 0.7 km
2
) nordost om det befintliga Natura 2000-området. 

Det studerade områdets utsträckning framgår av Figur 0-1. Ljusgrön linje visar det utökade området, 

mörkgrön linje visar det befintliga området. 

 

De angivna nivåerna och flödena nedan är resultat från modellsimuleringar, och avser ett medelår. 

 

Modellsimuleringarna visar att grundvattennivåerna i det studerade området (Hejnum-kallgate-

utökning) generellt ligger nära markytan, förutom under sommaren då nivåerna tydligt sjunker (c:a 5 

m), för att sedan snabbt återhämtas under hösten. Detta är det förväntade beteendet för det studerade 

området, särskilt för dess norra del, och för den nuvarande situationen. BH86 ligger endast c:a 

1.1 km från det studerade områdets norra del. I BH86 varierar de uppmätta nivåerna med c:a 20 m 

under ett normalår. Den sydligaste av de kommunala produktionsbrunnarna ligger c:a 700 m från det 

utökade områdets norra del, och i produktionsbrunnarna varierar nivåerna ofta med mer än 15 m 

under ett normalår. Det är därför inte någon överraskning att de simulerade grundvattennivåerna i det 

studerade området tydligt sjunker under sommaren och återhämtas under hösten. 

 

För Scenario 2041D förutsäger modellen en ytterligare avsänkning av grundvattennivån i det 

studerade området i slutet på torrperioden, modellen beräknar en ytterligare avsänkning på som mest 

2.7 m i slutet på juli (medelvärde för området), se Figur 0-2. Den extra grundvattenavsänkningen 

sker under sommaren och den extra avsänkningen är som störst under slutet på torrperioden. Under 

höst och vinter sker det ingen extra avsänkning, för då ligger grundvattenytan för 2021 och 2041D 

nära markytan, och är då nästan identiska. Den ytterligare avsänkning av grundvattennivån sker i 

slutet på sommaren då de simulerade nivåerna för den nuvarande situationen ligger c:a 5 m under 

markytan. 

 

Det studerade områdets avrinningsområde (som inkluderar det studerade området) har en storlek på 

c:a 1,5 km
2
. Nettonderbörden över detta område ger ett överskott (för 2041) på 221 500 m

3
(per år). 

Genom det studerade området rinner ett mindre vattendrag, vattenföringen i detta vattendrag är flera 

gånger större än nettonderbörden över det studerade områdets avrinningsområde. Av detta följer att 

en analys av hur ytvattenflödena förändras i det studerade området helt kommer att domineras av hur 

flödena i detta vattendrag förändras.   

 

Med avseende på grundvattenflöden som utströmmar från det studerade området (Hejnum-kallgate-

utökning) så minskar dessa med ungefär 4 000 m
3
 (per år), vilket motsvarar ungefär 1.8% av 

nettonderbörden, en mycket ringa mängd. 
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Med avseende på ytvattenflöden som utströmmar från det studerade området (Hejnum-kallgate-

utökning) så minskar dessa med ungefär 120 000 m
3
 (per år), vilket motsvarar ungefär 5.5% av flödet 

i vattendraget under ett år. Detta kan anses vara en ringa mängd.  

 

Följande bör dock påpekas när det gäller den beräknade minskningen av ytvattenflöden genom det 

föreslagna utökningsområdet. På grund av modellens upplösning är topografin i modellen något 

utjämnad i jämförelse med den verkliga topografin. I dalgången söder om File hajdar-täkten 

förekommer periodvis ytvattenflöden i flera mindre vattendrag avgränsade av mindre lokala 

vattendelare. Som en följd av den i modellen utjämnade topografin så är dessa vattendrag 

representerade av ett enda större vattendrag som strömmar i dalgångens lägsta delar. I modellen 

strömmar allt ytvatten i dalgången mot detta vattendrag och vidare längs med detta vattendrag mot 

lägre nivåer. Flödet i vattendraget är summan av ytvattenflödena i dalgången d.v.s. summan av flödet 

i de mindre vattendragen som periodvis förekommer i dalgången. I modellen så rinner vattendraget 

genom (tangerar) den södra delen av det föreslagna utökningsområdet och ingår därmed i analysen av 

detta område. Vid detaljstudier av området i dalgången söder om File hajdar täkten kan det visa sig 

att den beräknade minskningen av ytvattenflödet på 120 000 m
3
 per år är en överskattning till följd av 

att flera mindre vattendrag periodvis förekommer. Om en del av avbördningen mot Bojsvätar sker 

norr om det föreslagna utökningsområdet blir minskningen i utströmning från från detta mindre än 

redovisade 120 000 m
3
 per år. Detta har studerats av Bergab och redovisas i PM Ytvatten. 

 

Att utflödena minskar beror på att en viss mängd vatten, som vid Scenario 2021 strömmade mot det 

studerade området, vid Scenario 2041D istället rör sig mot det utökade dagbrottet. 

 

En påverkan på flödena som är mindre än 10% kan anses vara ringa. Att påverkan blir liten beror på 

att utökningen av File hajdar dagbrott främst påverkar grundvattennivåerna under sommaren och då 

är grundvattenbildningen minimal. Under vintern när grundvattenbildningen äger rum är påverkan 

från dagbrottet mindre. 

 

En slutsats av resultaten som presenteras ovan är att utökningen av dagbrottet på File hajdar endast 

har en ringa påverkan på den hydrogeologiska situationen för det studerade området (N2000 Hejnum-

kallgate-utökning). 
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Figur 0-1 Natura 2000 området Hejnum-Kallgate. Ljusgrön linje visar det utökade området, mörkgrön linje visar det 

befintliga området. Den grå linjen vid det utökade Natura 2000 området visar det studerade områdets 

avrinningsområde (uppströms). 
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Figur 0-2 Natura 2000 område Hejnum Kallgate norra delen. Beräknad medelvattennivå och beräknat utflöde. 

 

 

 


