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SAMMANFATTNING 
 

I denna rapport presenteras resultaten av den grundvattenmodellering som utförts för områdena runt 

de båda täkterna Västra brottet och File hajdar. Fokus ligger på File hajdar-täkten då det är vid denna 

täkt som en tydlig utökning av täktverksamheten planeras. Modelleringen har primärt genomförts för 

att studera den påverkan som uppkommer i omgivningen för täkterna vid situationen år 2041, vilket 

representerar de brytfronter och brytningsdjup som tillståndsansökan omfattar. Påverkan för 

situationen år 2041 har sedan jämförts med situationen år 2021 som utgör den redan tillståndsgivna 

täktverksamheten. Skillnaden mellan dessa kan sägas beskriva den påverkan som uppkommer till 

följd av den ansökta verksamheten. 

 

De frågor som framför allt har studerats för den utökade täktverksamheten är följande: 

 

 Hur förändras vatteninflödet till täkten på File hajdar 

 Hur påverkan grundvattensituationen kring täkterna 

 Hur påverkas den kommunala grundvattentäkten öster om File hajdar 

 Hur påverkas salthalterna i den kommunala grundvattentäkten 

 Hur påverkas vattenbalanserna i Natura 2000-områdena File Hajdar, Bojsvätar och 

Hejnum Kallgate 

 Hur påverkas vattenbalansen för Tingstäde träsk 

 

Påverkan på grundvattennivåerna runt kalkstenstäkterna har, som nämnts ovan, studerats med hjälp 

av en grundvattenmodell (Geoan) som baseras på resultat från omfattande hydrogeologiska 

undersökningar (utförda 1990, 2016 och 2017) och som kalibrerats mot bortledda volymer vatten 

från täkterna, uppmätta grundvattennivåer i borrhål och nivåer i kommunens uttagsbrunnar vid den 

kommunala vattentäkten. Studien bygger på en systemanalytisk metod och har använts för att 

simulera påverkan vid både en högvattensituation (december månad när grundvattennivåerna är 

höga) och en lågvattensituation (juli månad när grundvattennivåerna är låga). 

 

När det gäller konsekvenser av den utökade täktverksamheten beräknas inflödet av vatten till täkten 

på File hajdar öka med cirka 190 000 m
3
/år jämfört med situationen år 2021. Totalt beräknas inflödet 

till täkten år 2041 uppgå till cirka 718 000 m
3
 varav cirka 68% utgörs av inläckande grundvatten och 

cirka 32% av nederbördsvatten. Bortledningen (pumpningen) av dessa vattenmängder kommer att ge 

en påverkan på grundvattennivåerna i omgivningen. 

 

Resultaten från den utförda grundvattenmodelleringen kan sammanfattas enligt följande vad gäller 

påverkan på aktuella skyddsobjekt såsom den kommunala grundvattentäkten och Natura 2000-

områden: 

 

 Generellt sett blir påverkan störst vid lågvattensituationer och väsentligt mindre vid 

högvattensituationer. 

 Vattennivåerna i kommunens uttagbrunnar i grundvattentäkten beräknas inte påverkas 

vid högvattensituationer (oktober – april). Den största förändringen sker i juli månad då 

vattennivåerna beräknas sjunka med som mest 4,4 meter. Sett till brunnarnas djup 

kommer brunnarnas funktion inte att påverkas. I det fall en sänkning av vattennivåerna 

ska undvikas behöver vattenuttaget reduceras under sommaren med cirka 8 000 m
3
 vilket 

utgör cirka 3,6% av det årliga uttaget. Bortfallet på 8 000 m
3
 kan kompenseras om uttaget 
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ökas under vinterperioden, men detta kräver då att vattnet behöver lagras och göras 

tillgängligt under sommaren.    

 Salthalterna (halten av klorid) i den kommunala grundvattentäkten beräknas endast öka 

marginellt i en lågvattensituation och kommer fortsatt att ligga på låga nivåer. 

 Grundvattennivåerna inom File hajdar Natura 2000-område beräknas endast påverkas i 

en lågvattensituation (huvudsakligen maj – september). Som mest beräknas 

grundvattensänkningen uppgå till 1,4 meter i medeltal för området. Under torrperioden 

ligger dock grundvattenytan i medeltal flera meter under markytan och i slutet på juli 

cirka 8 meter under markytan. Den ytterligare grundvattensänkning som kan ske saknar 

därför betydelse för växligheten inom Natura 2000-området. 

 Grundvattennivåerna inom Bojsvätar Natura 2000-område beräknas endast påverkas 

ytterst marginellt, och då endast i en lågvattensituation. Grundvattensänkningen har 

beräknats uppgå till 0,1 meter i medeltal vilket är så lite att den hamnar inom osäkerheten 

för beräkningarna (det är alltså ej säkert att det sker någon avsänkning överhuvudtaget). 

Grundvattenutflödet från Bojsvätar har beräknats minska med cirka 400 m
3
 per år vilket 

motsvarar cirka 0,01% av nettonederbörden (skillnaden mellan nederbörd och 

avdunstning). Detta får anses vara en helt försumbar förändring.  

 Hejnum Kallgate Natura 2000-område är mycket stort och då endast den norra delen kan 

påverkas till följd av täktens utökning, har endast påverkan i den norra delen studerats. 

Grundvattennivåerna beräknas endast påverkas i en lågvattensituation (juni-augusti). I 

slutet på juli månad kan grundvattensänkningen uppgå till cirka 0,6 meter. 

Grundvattenutflödet från den norra delen av Hejnum Kallgate har beräknats minska med 

cirka 12 000 m
3
 per år vilket motsvarar 0,7% av nettonederbörden. Detta får anses vara 

en ringa förändring. Det bör åter påpekas att det endast är den norra delen av Hejnum 

Kallgate som påverkas, för södra delen är påverkan försumbar.  

 Vad gäller Tingstäde träsk kan ingen tydlig påverkan på vattenbalansen, till följd av 

utökad täkt, påvisas genom de utförda modellberäkningarna.  

 När länshållning avslutas i File hajdar-täkten kommer täkten att bli en sötvattensjö. 

Under förutsättning att tröskelnivån ligger kvar på nuvarande ca 30 meter över havet och 

genomsläppligheten på de ytnära geologiska materialen inte är väldigt stor är en 

vattennivå nära 30 meter över havet att förvänta i en framtida täktsjö. 

 

 



GRUNDVATTENMODELL CEMENTA SLITE 

Golder Associates. 2017.  JH. Ver 8 6 

1. INLEDNING OCH SYFTE 

Cementa AB bedriver täktverksamhet i öppna täkter i närheten av Slite på nordöstra Gotland. För 

närvarande bedrivs verksamhet i Västra brottet och File hajdar-täkten. Brytningen av kalksten i 

Västra brottet påbörjades i slutet av 60-talet och i File hajdar-täkten runt 1983. Tidigare bröts 

kalksten också i en mindre tredje täkt – Östra brottet - beläget strax öster om Västra brottet. Detta 

används inte längre för kalkstensbrytning, utan för annan verksamhet. Både Västra och Östra brotten 

ligger nära Östersjön (några hundra meter till en kilometer). Täkten på File hajdar ligger c:a 6 km 

från strandlinjen. 

 

Syftet med denna studie är att utvärdera hur grundvattensituationen i området påverkas av en 

planerad utökning av brytfronterna i framför allt File hajdar-täkten. 

 

Följande har studerats: 

- Nuvarande situation:             Scenario 2016. 

- Framtida situation år 2021:   Scenario 2021 (tillståndsgiven verksamhet). 

- Framtida situation år 2041:   Scenario 2041. 

-  

De studerade scenarierna är kortfattat beskrivna i Kapitel Fel! Hittar inte referenskälla., täkternas 

läge och utbredning diskuteras också i Kapitel Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 

Följande frågeställningar har studerats mer i detalj: 

 

 Hur vatteninflödet till täkterna kommer att förändras. 

 Hur grundvattensituationen kring täkterna kommer att påverkas. 

 Hur de kommunala vattentäkterna öster om File hajar kommer att påverkas. 

 Hur salthalterna i de kommunala vattentäkterna öster om File hajar kommer att påverkas. 

 Hur vattenbalansen för Tingstäde träsk kommer att påverkas. 

 Hur vattenbalansen för Natura 2000 området på File hajdar kommer att påverkas. 

 Hur vattenbalansen för Bojsvätar Natura 2000 området kommer att påverkas. 

 Hur vattenbalansen för Hejnum Kallgate Natura 2000 området kommer att påverkas. 

 

Grundvattensituationen utvärderas genom en systemanalys metod och numerisk 

grundvattenmodellering. 

 

Resultaten presenteras kortfattat i Kapitel 14. 
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2. GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA 

FÖRHÅLLANDEN 

2.1 Berggrund 

Gotlands berggrund består av sedimentära bergarter. Sedimenten som har omvandlats till bergarter 

avsattes i ett subtropiskt till tropiskt hav. De ytnära bergarterna är av silurisk ålder (415– 440 

miljoner år gamla). En betydande andel av dessa bergarter utgörs av kalksten med hög 

kalciumkarbonathalt. Förutom kalksten finns även märgelsten, dessutom på vissa ställen sandsten. 

 

De siluriska sedimentbergarterna varierar i mäktighet mellan c:a 200m (norra Gotland) och c:a 500 m 

(södra Gotland). Under de siluriska sedimentbergarterna finns äldre sedimentbergarter av ordovicisk 

och kambrisk ålder, som tillsammans har en mäktighet av 150–225 m. 

 

De sedimentära lagren på Gotland är nära horisontala i den lokala skalan, men uppvisar i en större 

skala i allmänhet en strykning mot nordost–sydväst och en svag stupning (mellan 0,15° och 0,3°) mot 

sydost.  

 

Av särskilt intresse för den industriella användningen av kalksten är Slitelagren. Slitelagren består av 

kalksten, märgelsten och sandsten. Märgelstenar består av karbonat- och silikatbergarter. Det finns 

övergångsformer mellan kalkstenar och märgelstenar. Dessa kallas vanligen leriga kalkstenar.  

 

Det studerade områdets berggrund består av lagrad kalksten: kristallinisk kalksten, revkalksten och 

märgelsten. Märgelstenen överlagras av den lagrade kalkstenen och revkalkstenen.  

2.2 Strukturgeologi 

Bergarterna har inte utsatts för någon omfattande tektonisk påverkan. Lagren ligger praktiskt taget 

horisontellt med en lutning av c:a 0.3 grader åt sydost. Varken i Västra Brottet eller i täkten på File 

hajdar har några förkastningar observerats. 

 

En konceptuell modell över de dominerande hydrogeologiska strukturerna har upprättats baserat på 

strukturgeologisk kartering, hydrogeologiska tester i borrhål, borrhållsloggning samt borrprotokoll 

(se Figur 4-4 och Figur 4-5). 

 

Grundvattenflödet är till större delen koncentrerat till sub-horisontala lager, som förekommer både i 

kalkstenen och i den underlagrande märgelstenen. De vattenförande sub-horisontala lagren som 

observerats i Västra Brottet har extrapolerats parallellt med bergartsgränsen in under File hajdar. 

Extrapoleringen stöds av observationer i Västra brottet där de vattenförande lagren kan följas över en 

sträcka av 1 kilometer. De extrapolerade lagrens inbördes avstånd och nivåer stämmer väl överens 

med resistivitetsmätningar och andra hydrauliska tester i borrhål på File hajdar.  
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De sub-horisontala vattenförande lagren åtskiljs av lager med tätare material. Totalt har minst 6 

stycken vattenförande lager kunnat identifieras. Det vertikala flödet mellan dessa lager sker genom 

vertikala sprickor. Öppna vertikala sprickor med betydande öppning kan observeras i täkterna. 

 

I den svagt utvecklade dalgången öster om File hajdar är det troligt att den vertikala 

genomsläppligheten är förhöjd, t.ex. genom att antalet vertikala spricker är större än i omgivande 

områden, eller att området genomskärs av en eller flera större vertikala sprickzoner. Detta 

område/zon, kallad krosszonen, har en huvudsaklig utbredning i nord-syd riktning, strax öster om 

File hajdar. Zonen existens och position kan delvis tolkas från geofysiska mätningar från luften (enl. 

SGU, muntlig kommunikation från Anders Carlstedt). Krosszonen är dock inte inkluderad i alla 

SGU:s geofysiska tolkningar. Krosszonens förekomst har också tolkats utifrån resultat av 

provpumpningar. Provpumpningar av produktionsbrunnarna (Viak 1974 och 1981) visar på att 

brunnarna är placerade i en linjär formation. Pumpresultaten når ingen begränsning i längd på 

formationen, ”zonens bredd har uppskattats till 550m och dess utsträckning i längdled har genom 

provpumpningar belagts till minst 2 km” (Viak 1974 och 1981). De kommunala 

produktionsbrunnarna (vattentäkterna) är placerade i denna krosszon. 

 

Den strukturgeologiska tolkningen är av stor betydelse för den hydrogeologiska modellen. Figur 4-16 

visar den konceptuella indelningen i olika lager och strukturer för den nuvarande situationen (2016). 

Notera att figuren endast avbildar modellens östra del (File hajdar och Slite). 

2.3 Kvartära avlagringar 

De kvartära avlagringarna utgörs av moränlera, grus, sand, vittringsjord och mindre områden med 

glacial lera, dessutom förekommer även torv och kalkgyttja lokalt. De lösa jordlagren på File hajdar 

utgörs huvudsakligen av ett tunt lager starkt lerhaltig vittringsjord. På flera platser saknas 

vittringsjorden varvid underliggande kalksten går i dagen. Lerig moränmärgel förekommer till största 

delen i lågpartierna i anslutning till File hajdar samt i sluttningen mot Tingstäde Träsk. Sand och 

grusavlagringar påträffas till största delen i området mellan File hajdar och Klints Backar, där de 

överlagrar moränmärgeln. 

 

De lösa avlagringarna i anslutning till File hajdar utgörs således av täta jordarter med ringa 

mäktighet. Detta medför att jordlagren till viss del begränsar infiltrationen till underliggande 

berggrund på File hajdar, vilket under intensiva regntillfällen kan ge upphov till en inte obetydlig 

ytavrinning. 

2.4 Fältstudier 1991 och 2016-2017 

Under februari 1991 utfördes en strukturgeologisk kartering av berggrunden i Västra brottet och i 

täkten på File hajdar. Dessutom utfördes hydrogeologiska tester (resistivitetsmätningar och 

dubbelmanchett-tester) i borrhål på File hajdar. Syftet med dessa undersökningar var att kartera 

vattenförande sprickor och lager, och att beskriva vattnets uppträdande i dessa. Dessa undersökningar 

redovisades i en rapport av Golder (1991).   

 

Under 2016 och 2017 utfördes ytterligare fältundersökningar av Golder Associates. Bland annat 

utfördes hydraultester i observationsborrhål på File hajdar, enhålspumptester, manschettester och 
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provpumpning under längre tid. Grundvattennivåer lodades och vattenprovtagning utfördes, även 

borrhålsfilmning och temperatur loggning utfördes. Dessa undersökningar redovisas i en fältrapport 

av Golder (2017). Resultaten av dessa undersökningar har legat till grund för den konceptuella 

modell på vilken grundvattenmodellen har upprättats. 

 

Värden på genomläpplighet från fältundersökningarna 2016 och 2017 sammanfattas i Tabell 2-1, 

nedan. Det skall påpekas att alla värden inte är direkt jämförbara eftersom testerna representerar olika 

skalor. Testerna är dock alltid en uppskattning av de vattenförande zonernas genomsläpplighet i en 

lokal skala. 

 
Tabell 2-1 Sammanfattning av resultat från hydrauliska fälttester 2016 och 2017, vattenförande lager. För mer 

detaljerad beskrivning refereras till Golder (2017) Fältrapport. 

Sammanställning resultat för lager FHX 

Hål Z (MY) 
Lager FHX 
(m u my) 

Nivå lager 
FHX 
(RH2000) 

T  
(m

2
/s) Kommentar 

BH1101 20.15 12.3 7.9 5*10
-5

 
 Dålig samstämmighet i nivå, ev ej samma 
lager 

BH1102 20.25 10.8 9.4 6*10
-5

   

BH1103 20.95 11.6 9.3 1*10-4   

BH1111 51.90    Lager ej identifierat 

BH1601 22.43 12.7 9.7 1*10-7  

BH1602 20.11 11 9.1 6*10
-4

 T 8E-5 vid 6.2=13.9 

BH1603 21.79 13.7 8.1 3*10-4   

BH1604 23.10 12.8 10.3  

Ej mätbar pga sektionsfördelning, men 
indikation på vatten i teleview (lite för hög 
nivå) 

BH1701 59.17 48.7 10.5  Ej mätbar (<10
-7

 m
2
/s) 

BH1702 52.14 41.3 10.8 1-3*10-6 
Går ej att säkert avgöra om uppmätt T 
representerar flera sprickor 

BH85 41.45 34.7 6.7 5*10-4 

Flera lager konduktiva lager 30.8=+10.6 T 
=1*10-3 T 2-5*10-4 på 32.6=+8.8, 40.6=0.8, 
45.9=-4.5, 55,4=-14 

 

Sammanställning noterbart vattenförande lager i djupa borrhål 

Hål Z (MY) 
Vattenförande 
lager (m u my) 

Nivå 
vattenförande 
lager 
(RH2000) T (m2/s Kommentar 

BH1111 51.90 50.9 1.0 3*10-6 
Även samma storleksordning vid 31.9 
=+20 

BH1604 23.10 21.9 1.2 4*10-4  

BH1701 59.17 59 0.2 5*10-6  

BH1702 52.14 55.9 -3.8 2-7*10-5 

Fyra identifierade sprickor mellan +0.7 - 

-6.9 gör att det ej säkert går avgöra om 
uppmätt T representerar flera sprickor 

BH85 41.45 30.8 10.6 1*10-3 

Flera lager med T 2-5*10-4 på 
32.6=+8.8, 34.7=+6.7, 40.6=0.8, 45.9=-
4.5, 55,4=-14 
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2.5 Hydrogeologi 

Som nämnts ovan är grundvattenflödet till större delen koncentrerat till sub-horisontala lager, som 

förekommer både i kalkstenen och i den underlagrande märgelstenen.  De sub-horisontala 

vattenförande lagren åtskiljs av lager med tätare material. Totalt har minst 6 stycken vattenförande 

lager kunnat identifieras. Det vertikala flödet mellan dessa lager sker genom vertikala sprickor. 

Vittrade genomsläppliga ådror i berget, s.k. Karst förkommer på Gotland, oftast över nivån +25 möh. 

 

Exempel på variation in grundvattennivå ges nedan i Figur 2-1 och Figur 2-2. Borrhålslägena framgår 

av Figur 2-3. De observerade grundvattennivåerna uppe på File hajdar visar på mycket stora 

variationer under året och grundvattennivån ligger ofta åtskilliga meter under markytan, se t.ex. 

BH86 i Figur 2-1. Nedanför File hajdar är det troligt att variation i grundvattennivå är mindre än 

uppe på File hajdar (se t.ex. BH43 i Figur 2-1). Nära de kommunala vattentäkterna är det troligt att 

vattennivåerna varierar betydligt under året beroende på vattenuttag (se Figur 2-5).  Närmare Slite 

och Västra brottet kan variation i grundvattennivå också vara stor, se t.ex. BH1106 i Figur 2-2. 

 

De stora variationerna i grundvattennivå som har observerats i borrhålen är en naturlig variation i 

grundvattennivå, orsakad av nettonederbördens variation under året, bergets hydogeologiska 

egenskaper och av den lokala topografin, men även orsakade av täkterna och vattentäkterna som 

påverkar grundvattennivåerna genom att avsänka nivåerna.  

 

Notera den stora variationen i grundvattennivå i BH86. Detta borrhål visar att under 

sommarmånaderna är den övre delen av File hajdar till stor del dränerad på grundvatten och 

grundvattennivån ligger mer än 25 m under markytan. På vintern ligger grundvatten nivån betydligt 

högre, men fortfarande ett gott stycke under markytan. 
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Figur 2-1 Observerad variation i grundvattennivå i ett antal borrhål nära File hajdar-täkten. Notera den stora 

variationen i BH86. 

 

 
 
Figur 2-2 Observerad variation i grundvattennivå i ett antal borrhål nära Västra brottet. Notera den stora 

variationen i BH1106. 
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Figur 2-3 Borrhålslägen (BH) och andra kontrollpunkter. Placeringen av de kommunala vattentäkterna framgår av 

Figur 2-4. Streckade linjer motsvarar tillståndsgivet brytområde. 

2.6 De kommunala produktionsbrunnarna 

Modellen inkluderar de kommunala vattentäkterna (produktionsbrunnarna) öster om File hajdar, se 

Figur 2-4, nedan.  

 

 
 
Figur 2-4 Läge för de kommunala produktionsbrunnarna (vattentäkterna) öster om File hajdar. 

Den sammanlagda produktionen i dessa brunnar ligger nära vattendomen på 220 000 m
3
/år.  En viss 

variation i produktion har förekommit mellan olika år och vissa år har produktionen troligen varit 

större än 220 000 m
3
/år. Även om skillnader i uttag har förekommit mellan olika år så är det viktigt 
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att notera att brunnarna varit i drift i många år, alltid med stora uttag och utan längre avbrott.  

Variationen i vattennivå i produktionsbrunnarna framgår av Figur 2-5 (nedan). Notera att värdena är 

månadsvärden och att värden ges för varje brunn separat. 

 

 
 

Figur 2-5 Variation vattennivå i de kommunala produktionsbrunnarna öster om File hajdar. Period: Jan-1998 till  

Sep-2015. 

Eftersom vattennivå kan variera betydligt mellan brunnarna vid samma mättillfälle, och för att 

tydligare se hur vattennivåerna varierar, har ett medelvärde för brunnarna beräknats för varje månad, 

se Figur 2-6 (nedan). 

 

Baserat på värdena som ges i Figur 2-6 har en enkel statistisk analys utförts av vattennivån i 

brunnarna. Resultatet visas i Figur 2-7 nedan. 
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Figur 2-6 Medelvärde för variationen i vattennivå i de kommunala produktionsbrunnarna öster om File hajdar. 

Period: Jan-1998 till Sep-2015. 

 

 
Figur 2-7 Analys av variationen i vattennivå i de kommunala produktionsbrunnarna öster om File hajdar. Period: 

Jan-1998 till Sep-2015. 
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Analysen i Figur 2-7 visar att trenden för medelvärdet av vattennivåerna för de studerade åren inte 

har förändrats nämnvärt under de senaste 18 åren. Detta är ett intressant resultat eftersom File hajdar-

täkten har utökats betydligt under de senaste 18 åren. Som tidigare nämnts har produktionen i 

brunnarna varierat en del under åren och det kan vara orsaken till en del av den variation som kan 

iakttas i medel, max och min värdena ovan. Variationen i produktion förminskar dock inte det 

intressanta i iakttagelsen att trenden för medelvärdet av vattennivåerna inte har förändrats nämnvärt 

under de senaste 18 åren. 

  

Trenden för maximinivåerna visar på en mycket svag utveckling mot något lägre maximinivåer. 

Trenden för minimivärdena visar på en svag, men tydlig, utveckling mot något högre miniminivåer. 

 

Analysen i Figur 2-7 visar på att utökningen av täkterna i File hajdar och i Slite, under de senaste 18 

åren, inte har haft en tydlig påverkan på vattennivåerna i de kommunala produktionsbrunnarna. 

 

Baserat på månadsvärdena som ges i Figur 2-6 kan medelvärden beräknas för varje månad under den 

studerade perioden (18 år). Dessa medelvärden kan anses representera ett medelår och visas i Figur 

2-8. Kurvan i Figur 2-8 och de två linjerna som indikerar max och min nivåerna är viktiga för 

kalibreringen av den upprättade grundvattenmodellen. 

 

 

 
 
Figur 2-8 Vattennivå i de kommunala produktionsbrunnarna öster om File hajdar. Medelvärden för varje månad. 

Studerad period: Jan-1998 till Sep-2015. Värdena i figuren ovan representerar variationen under ett 

teoretiskt medelår. Två identiska medelår presenteras i figuren. 



GRUNDVATTENMODELL CEMENTA SLITE 

Golder Associates. 2017.  JH. Ver 8 16 

2.7 Hydrometeorologi 

Med nettonederbörd (R) menas skillnaden mellan nederbörden (P) och avdunstningen (E). 

Nettonederbörden kallas också för potentiell grundvattenbildning, eller avrinning. Nettonederbörden 

är alltså det som finns kvar av nederbörden (P) efter det att avdunstning och transpiration från 

växterna (E) har subtraherats från nederbörden. Nettonederbörden beräknas som R = P – E. 

 

Nettonederbörden är av stor betydelse för de resultat som presenteras i denna studie, eftersom 

nettonederbörden är direkt indata till den matematiska modellen. Nederbörden och avdunstningen är 

inte direkta indata till modellen. 

 

I de följande modellberäkningarna har vi använt oss av samma värde på nettonederbörden som i en 

studie av SGU för Gotlands kommun: ’Gotlands kommun, Visby vattenförsörjning Dnr: 08 -

1285/2003.  Det använda värdet på nettonederbörden baseras på data från SMHI, som har beräknat 

nettonederbörden för olika platser på Gotland. Resultatet presenteras i Tabell 2-2, nedan. 

 
Tabell 2-2 Av SMHI uppskattad och beräknad nettonederbörd för ett medelår avseende olika platser på Gotland. 

(Från studie av SGU för Gotlands kommun, ’Gotlands kommun, Visby vattenförsörjning Dnr: 08 -1285/2003). 

 Gotland. Uppskattad och beräknad nettonederbörd [mm/månad]  
 

Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Roma SV 25 19 35 31 9 3 2 2 6 11 23 26 192 

Roma NV 21 16 30 27 6 2 1 2 5 9 18 22 159 

Fårö 17 12 24 22 6 2 3 3 5 8 16 18 136 

Herrvik 19 11 31 25 5 3 1 2 4 6 12 17 136 

Visby 19 14 29 26 6 2 1 2 5 8 16 19 147 

MEDEL 20.2 14.4 29.8 26.2 6.4 2.4 1.6 2.2 5.0 8.4 17.0 20.4 154 

 

Av tabellen framgår att medelvärdet för de olika platserna är lika med 154 mm/år, och det är detta 

värde som har använts i denna studie. Detta valda värde är ett representativt värde baserat på 

beräkningar av SMHI, och har använts för att göra modellberäkningarna jämförbara med tidigare 

studier utförda för Gotlands kommun.  

 

Fördelningen av nettonederbörden över året har kalibrerats i den upprättade modellen så att 

modellens beteende stämmer väl med uppmätta vattennivåer i borrhål och i kommunens 

produktionsbrunnar. Vid denna kalibrering av nettonederbördens fördelning under året har följande 

data använts:  

(i) Nederbördsdata från SMHI stationen Hejnum hällar, månadsmedelvärden för perioden 

1971-2016 

(ii) Avdunstnings fördelning under ett normalår, baserat på den potentiella avdunstningen för 

ett normalår som den har uppskattats vid Visby flygplats av SMHI. 

 

Den beräknade vattenbalansen för File hajdar och Slite, avseende ett medelår, visas nedan i Figur 2-9 

och Tabell 2-3. Värdena som anges i Tabell 2-3 kan anses representera ett medelår/normalår.  Som 

framgår av figuren och tabellen så förekommer i modellen ingen nettonederbörd under 

sommarmånaderna Jun-Jul-Aug. Det är under vintern som nettonederbörden och grundvatten-

bildningen huvudsakligen äger rum. I verkligheten är det är troligt att under vissa år kan en ringa 

nettonederbörd förekomma under sommaren, i modellen är nettonederbörden dock alltid noll under 

sommaren. Antagandet om noll nettonederbörd under sommaren är ett konservativt antagande, med 

avseende på den påverkan som erhålls från de utökade täkterna. 
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Figur 2-9 Beräknad vattenbalans för ett medelår avseende File hajdar och Slite. 

Tabell 2-3 Beräknad vattenbalans för ett medelår avseende File hajdar och Slite  

 Slite och File hajdar. Uppskattad och beräknad vattenbalans i [mm/månad]  
 

Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

P 59.4 45.3 40.9 34.8 33.9 45.0 67.3 61.0 61.1 62.2 70.7 68.9 650.5 

E 33.3 27.2 29.6 32.0 33.9 45.0 67.3 58.7 51.9 40.9 39.5 37.4 496.7 

R 26.1 18.1 11.3 2.8 0 0 0 2.3 9.2 21.3 31.2 31.4 153.8 
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För fria vattenytor har en annan vattenbalans beräknats, en balans med betydligt större avdunstning, 

en avdunstning som är så stor att den är större än nederbörden under sommarmånaderna, vilket 

producerar en negativ nettonederbörd under sommaren. Det är denna vattenbalans som har använts 

för t.ex. Tingstäde träsk, balansen är presenterad nedan i Figur 2-10 och Tabell 2-4. Den totala 

nettonederbörden för fria vattenytor har uppskattats till 50 mm/år. Värdena som anges i Tabell 2-4 

kan anses representera ett medelår/normalår.  

 
Figur 2-10 Beräknad vattenbalans för ett medelår avseende en fri vattenyta (t.ex. Tingstäde träsk). 

Tabell 2-4 Beräknad vattenbalans för ett medelår avseende en fri vattenyta (t.ex. Tingstäde träsk). 

 Slite och File hajdar. Fri vattenyta, Tingstäde träsk. Uppskattad och beräknad vattenbalans [mm/månad]  
 

Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

P 59.4 45.3 40.9 34.8 33.9 45.0 67.3 61.0 61.1 62.2 70.7 68.9 650.5 

E 7.1 9.8 21.3 50.7 92.4 125.3 117.3 89.8 50.7 22.2 8 5.3 600 

R 52.3 35.5 19.6 -15.8 -58.5 -80.3 -50.5 -28.8 10.5 39.9 62.7 63.5 50.0 
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Vattenbalansberäkningar har också uppskattats för täkterna. Det förekommer ett ringa nettoinflöde av 

vatten till File hajdar-täkten under sommaren, enligt uppmätta pumpvolymer. Det är troligt att denna 

volym vatten både består av grundvatteninflöde och av en viss mängd direkt nettonederbörd (tex vid 

intensiva skurar). En vattenbalans har därför tagits fram i vilken det förekommer en liten 

nettonederbörd under sommaren, denna nettonederbörd har använts för täkterna i modellen. 
 

 
Figur 2-11 Beräknad vattenbalans för ett medelår avseende täkt (e.g. File hajdar). 

Tabell 2-5 Beräknad vattenbalans för ett medelår avseende täkt (e.g. File hajdar). 

 Slite och File hajdar-täkten. Uppskattad och beräknad vattenbalans [mm/månad]  
 

Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

P 59.4 45.3 40.9 34.8 33.9 45.0 67.3 61.0 61.1 62.2 70.7 68.9 650.5 

E 35.4 27.3 29.9 25.9 25.9 38.0 61.3 54.0 50.1 46.2 48.7 40.9 483.5 

R 24 18 11 9 8 7 6 7 11 16 22 28 167 
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3. Beräkningsmetodik och teoretiska förutsättningar för 

modellen 

3.1 Den systemanalytiska metoden 
 

Denna studie avser grundvattenflöden och ytvattenflödena i regional och lokal skala. Den studerade 

delen av verkligheten kallar vi ett system, t ex grundvattensystemet.  Den upprättade modellen är en 

förenklad beskrivning av det studerade systemet.  

 

Studien bygger på en systemanalytisk metod för att lösa komplicerade problem genom att: 

(i) Upprätta en modell av det studerade systemet, (ii) Använda modellen för simuleringar som 

imiterar det verkliga systemets beteende och (iii) Baserat på resultat som beräknats av modellen 

(genom de utförda simuleringarna) uppnå förståelse av det verkliga systemets beteende och tillstånd. 

 

Baserat på studiens syfte och tillgänglig information upprättas en konceptuell modell. Den 

konceptuella modellen innehåller känd information om det studerade systemets egenskaper (t.ex. 

topografi, utbredning på olika jordarter, värden på konduktivitet etc.) samt en beskrivning av de 

fysikaliska processer som styr det studerade systemet (t.ex. Darcys lag). Den konceptuella modellen 

innehåller dock endast information som är relevant med avseende på studiens syfte. 

 

Baserat på den konceptuella modellen upprättas en formell modell. Den formella modellen är en 

matematisk beskrivning av den konceptuella modellen, den formella modellen upprättas med hjälp 

av ett datorprogram (t.ex. Geoan). Den formella modellen används för simuleringar.  

3.2 Formell matematisk modell och programkod 

Grundvattenflödet är beräknat med en matematisk modell. Den upprättade formella modellen är en 

matematisk beskrivning av det studerade flödessystemet. Beskrivningen bygger på en 

kontinuumbetraktelse. Beskrivningen är tredimensionell och inkluderar tidsberoende effekter.  Den 

upprättade modellen inkluderar också transport av salt och de densitetseffekter som följer med saltet. 

 

Den formella modellen är baserad på ett numeriskt angreppssätt och upprättad i datorprogrammet 

Geoan (diskuteras mer i detalj nedan). Geoan använder finita differensmetoden för att numeriskt lösa 

den matematiska beskrivningen. Det studerade modellområdet indelas i beräkningsceller, som kan 

vara av olika storlekar. Egenskaper hos det studerade systemet som är skalärer (t.ex. tryck, porositet 

och salinitet) definieras i cellernas centrum, men riktningsberoende egenskaper (t.ex. hydraulisk 

konduktivitet och flöde) definieras eller beräknas för cellernas väggar. 

 

Den grundläggande ekvationen för mättat grundvattenflöde, som löses i Geoan, baseras på Darcys lag 

och har följande form när densitetseffekter inkluderas: 

 

 
Ekvation 3-1 
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p = Pressure, defined in meters of fresh water at a reference temperature [m] 

k =  Permeability  [m
2
] 

Kx0 , Ky0 , Kz0 =  Hydraulic conductivity considering fresh water at a given reference temp. [m/s] 

ρd  =  Density of water with dissolved components at a given temperature  [Kg/m
3
] 

ρ0  =  Density of fresh water at a given reference temperature [Kg/m
3
] 

ρF = Density factor (dimensionless, 1=density of fresh water) [-] 

z = Elevation [m] 

VF =  Volumetric flow (flow per unit volume), specified inflow and outflow of water [s
-1

] 

Ss  =  Specific storage of flow medium [m
-1

] 

t  =  Time [s] 

 

Härledningen av ekvationen ovan från Darcys lag är välkänd, se t.ex. Bear and Verruit (1987), eller 

Geoan Users Guide (Holmén, 2017).  Ekvationen, tillsammans med randvillkor, initialvillkor och 

parametervärden, bildar en matematisk representation av det studerade systemet. Analytiska 

lösningar för den ovan beskrivna matematiska representationen förekommer endast för mycket enkla 

system, därför används numeriska modeller (som t.ex. Geoan). 

 

För flöde i den omättade zonen, ovanför grundvattenytan, så används den välkända Richards 

ekvation, enligt nedan formulerad för grundvattenpotential (hydraulic head).  
Ekvation 3-2 
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         =  Hydraulic head [m] 

K(Sw)x , K(Sw)y , K(Sw)z =  Hydraulic conductivity along cardinal directions, adjusted for saturation  [m / s] 

Sw      = Water saturation [-] 

C(p)   = Specific water capacity function  [m
-1

] 

p        = Pressure head, defined in meters of fresh water at a reference temperature (matric head) [m] 

VF       =  Volumetric flow (flow per unit volume, inflow and outflow of water) [1/s] 

t         =  Time [s] 

Z        = Elevation [m] 

 

De omättade egenskaperna, i.e. C(p) och K(Sw)x, K(Sw)y, K(Sw)z definieras i enlighet med välkända 

formuleringar av VanGenuchten–Mualem, se bla VanGenuchten (1980) eller Geoan Users Guide 

(Holmén, 2017). 
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Transport av salt löst i grundvattnet simuleras med en transportekvation, den välkända advektion-

diffusion ekvationen, se t.ex. Bear and Verruit (1987) eller Geoan Users Guide (Holmén, 2017). 
Ekvation 3-3 
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θF = Concentration factor [-] 

D  = Dispersion coefficient [m2/s]. 

η  =  Effective porosity of flow medium [-] 

ρ   =  Density of water (with dissolved components)  [Kg/m
3
] 

u  =  Darcy velocity of water in x, y and z directions  [m/s] 

Uspec =  Specified inflow and outflow of mass  [Kg/s m3] 

η      =  Effective porosity of flow medium [-] 

t       =  Time  [s] 

 

Ekvationerna ovan löses med hjälp av finita differanser. Den finita differensmetoden och 

programkoden Geoan är översiktligt presenterad i Holmén (1992) och Holmén (1997). För en 

detaljerad presentation av Geoan koden hänvisas till Geoan Users Guide (Holmén, 2017).  

 

Geoan är en numerisk modell för beräkningar av grundvattenpotential, flöde, hastighet och transport i 

tre dimensioner liksom ytvattenflöden och hastighet på ytvattenflödet, dessutom kan Geoan hantera 

transport av lösta ämnen och densitetsberoende flöde (t.ex., saltvatteninträngning), även temperaturer 

och permafrost kan inkluderas en Geoan modell.  

 

En Geoan modell inkluderar således både grundvattenflöde och ytvattenflöde. Nivån på 

grundvattenytan och storlek på in- och utströmningsområden, samt storlek på den lokala 

grundvattenbildningen, beräknas i modellen på basis av topografi, genomsläpplighet, avrinning, och 

det studerade systemets tillstånd (stationärt eller transient). 

 

Med hjälp av en beräkningsmodul som analyserar flödesvägar kan programmet beräkna flödesvägar 

som är kontinuerliga i både grundvatten- och ytvattensystemen. I modellen kan flödesvägarna 

alternera mellan båda systemen (ytvatten och grundvatten) beroende på systemet som studeras. 
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4. Beskrivning av den upprättade modellen 

4.1 Storlek 

Den upprättade modellen inkluderar en stor del av norra Gotland. Modellen sträcker sig tvärs över 

Gotland från västra strandlinjen till östra strandlinjen. Modellens horisontala storlek framgår av Figur 

4-1. Utsträckning i öst-väst är cirka 28 km och i nord-sydlig riktning sträcker sig modellen c:a 23 km. 

Centralt i modellen ligger Tingstäde träsk. I modellens östra del ligger Slite. Modellen är av 

nödvändighet arealmässigt stor, detta diskuteras i Kapitel 4.3.  

 

 
 

Figur 4-1 Karta över Gotland.  Den röda linjen markerar modellens yttre begränsning. Karta från Wikipedia. 
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Modellens storlek och topografi framgår också av Figur 4-2. 

 
 
Figur 4-2 Modellens storlek och topografi. 

 

Modellens övre begränsning ges av den undulerande topografin, och modellens bas är satt på nivån 

minus 200 möh. Moderna datorer och datorprogram som utnyttjar parallell-beräkning möjliggör 

etablerandet av mycket stora matematiska modeller, modeller som både har en god upplösning och 

omfattar ett betydande område. Den upprättade modellen är så stor att den kan användas för att 

studera vattenbalansen för Tingstäde träsk, File hajdar och dess omgivningar (inte bara Cementas 

täkter).  

4.2 Numeriskt beräkningsnät 

I det studerade områdets östra del, bla omkring Cementas täkter, så har modellens beräkningsceller 

definierats med en horisontal storlek av 100m x 100m. Utanför detta område så ökar cellstorleken 

mot modellens yttre sidor. Den upprättade modellen består av 40 numeriska lager, vilka representerar 

det sedimentära bergets geologiska lager (över nivån -200 möh) samt de kvartära avlagringarna. 

Cellernas vertikala storlek varierar med de geologiska lagrens mäktighet etc. Totalt inkluderar 

modellen c:a 1 miljon aktiva beräkningsceller. Se Figur 4-3 och Figur 4-4. 
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Figur 4-3 Modellens beräkningsnät från ovan.  

 

 

Figur 4-4 Modellens beräkningsnät från sidan. Figuren visar en tvärsektion genom modellen, från väst till öst, 

genom File hajdar-täkten. 

 

4.3 Randvillkor - hydrauliska gränser 

För att erhålla en korrekt beskrivning av det studerade flödessystemet är det nödvändigt att modellen 

täcker ett stort område kring Tingstäde träsk, File hajdar och Slite. De tydligaste naturliga 

hydrauliska gränserna (randvillkor) på Gotland är strandlinjerna i väst och öst, vilket betyder att en 

modell som skall korrekt avbilda grundvattnets regionala flödesmönster (på Gotland) bör vara stor 
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nog för att inkludera strandlinjerna. Det regionala flödesmönstret är av stor betydelse för det lokala 

flödesmönstret kring t.ex. Cementas täkter.  

 

Längs med strandlinjerna är modellen definierad med en konstant grundvattennivå lika med havets 

(Östersjön) vattennivå, som sätts till 0 möh. De översta cellerna som befinner sig under havet 

definieras också med grundvattennivån 0 möh. 

 

Modellens övriga yttre gränser har definieras som täta. Eftersom de täta gränserna i norr och söder 

inte är naturliga gränser är det viktigt att modellen är stor att dessa gränser befinner sig ett gott stycke 

från modellens centrala delar. Inget grundvatten eller ytvatten kan strömma lateralt in eller ut ur 

modellen förutom vid strandlinjerna. Däremot kan nederbörden infiltrera utmed modellens hela 

ovansida och grundvatten kan utströmma och bilda ytvatten, men bara om systemets hydrauliska 

tillstånd tillåter det. 

 

Geoan modellen inkluderar både grundvattenflöde och ytvattenflöde. Nivån på grundvattenytan och 

storlek på inströmningsområden och utströmningsområden, samt storlek på den lokala 

grundvattenbildningen beräknas av modellen Även storlek på utflödet av grundvatten vid 

utströmningsområden beräknas av modellen.  Randvillkoret på modellens övre yta kan därför sägas 

vara en varierande grundvattenbildning som beror av grundvattennivån, nettonederbörden, topografin 

och ytvattenflödena. 

 

Modellens topografi har kontrollerats och justerats så att större vattendrag är korrekt representerade i 

modellen. Modellens botten är definierad som tät.  

 

Tingstäde träsk är också inkluderad i modellen som ett område med en specificerad vattennivå lika 

med 44.92 möh. 

4.4 Vertikal indelning i geologiska och numeriska lager 

Som tidigare nämnts inkluderar den upprättade modellen 40 numeriska lager vilka redovisar de 

observerade och antagna vattenförande zonerna och de tätare bergmassorna mellan dessa zoner, 

dessutom ingår ett antal lager nedanför de observerade och antagna vattenförande zonerna. 

 

Modellens bas ligger på nivån minus 200 möh. De geologiska lagren (de sedimentära bergarterna) 

anses kunna väl beskrivas av tre dimensionella plan i rymden, med en viss lutning (strykning och 

stupning). Nivån på de olika geologiska lagren har i modellen definieras med hjälp av hur dessa lager 

har observerats i verkligheten, se Kapitel 2.2.   

 

Hur de numeriska lagren beskriver de geologiska lagren framgår av Figur 4-5. De vattenförande 

lagren benämns: FHZ1 och FHZ2, samt lager A till I. Lager FHZ1, FHZ2, samt lager A till D, utgör 

vattenförande lager som är tolkade från fältdata. 

 

Kvartära avlagringar, i.e. jordarter, definieras i modellens översta lager. Notera att det översta lagret 

följer topografin. Jordarter är definierad i de centrala delarna av modellen och österut mot Slite, i 

enlighet med en jordartskarta. Jordarter har inte inkluderas i detalj i övriga delar av modellen. 
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Figur 4-5 Ett tvärsnitt i Väst-Östlig riktning genom File hajdar-täkten. Figuren visar den konceptuella indelningen i 

olika lager och strukturer, som dessa är definierade i modellen. Notera att figuren endast avbildar 

modellens östra del (File hajdar och Slite). Den vertikala skalan är c:a 20 gånger större än den 

horisontala skalan. 
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4.5 Täkterna och studerade framtida scenario 

Nuvarande situation och två framtida beräkningsfall har inkluderats i denna studie: Scenario 2016, 

Scenario 2021 och Scenario 2041.  

 

Scenario 2016:   

Täkternas storlek såsom de var år 2016.  

Pall 1 i Västra brottet brutet ned till -26 möh. Dränerat. 

Pall 2 i Västra brottet brutet ned till -38 möh. Dränerat. 

Pall 1 i File hajdar bruten ned till nivån +20 möh. Dränerat. 

Pall 2 inte inkluderad. 

 

Scenario 2021:   

Täkternas storlek såsom de förväntas vara år 2021.  

Pall 1 i Västra brottet brutet ned till -26 möh. Dränerat. 

Pall 2 i Västra brottet brutet ned till -48 möh. Vattenfylld upp till nivån -28 möh.  

Pall 1 i File hajdar bruten ned till nivån +20 möh. Dränerat. 

Pall 2 inte inkluderad. 

 

Scenario 2041D:   

Täkternas storlek såsom de förväntas vara år 2041.  

Pall 1 i Västra brottet brutet ned till -26 möh. Dränerat. 

Pall 2 i Västra brottet brutet ned till -48 möh. Vattenfylld upp till nivån -28 möh.  

Pall 1 i File hajdar bruten ned till nivån +20 möh. Dränerat. 

Pall 2 i File hajdar bruten ned till nivån +5 möh. Dränerat. 

 

Modellen inkluderar Västra brottet, Östra brottet och File hajdar-täkten. De olika pallarna i täkterna 

är inkluderade och representeras i modellen av olika numeriska lager. I modellen definieras täkterna 

som dränerade och med atmosfäriskt tryck. I de simuleringar i vilka en nedre pall är vattenfylld (t.ex. 

pall 2 i Västra brottet), simuleras de vattenfyllda delarna med en specificerad vattennivå, som i sin 

tur skapar olika tryck på olika nivåer.  

 

Modellen beräknar inflöde till täkerna både genom täkternas sidor och genom botten. I modellen 

läggs också en nettonederbörd över täkterna. Ytvatten och grundvatten kan också rinna in i täkterna, 

men inget vatten kan strömma ut från täkterna.  

 

Täkternas form sett från ovan, för de olika beräkningsfallen, framgår av Figur 4-8 (2016), Figur 4-9 

(2021) och Figur 4-10 (2041D). 

 

Täkternas form, som de är definierat i modellen för år 2016, framgår av Figur 4-6 (tvärsektioner) och 

Figur 4-8 (ovanifrån) 

 

Täkternas form, som de är definierat i modellen för år Scenario 2041, framgår av Figur 4-7 

(tvärsektioner) och Figur 4-10 (ovanifrån). 
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Figur 4-6 Tvärsnitt i Väst-Östlig riktning genom File hajdar-täkten för år 2016 (övre figuren) och Västra-Östra 

brottet (nedre figuren). Figuren visar den konceptuella indelningen i olika lager och strukturer, som dessa 

är definierade i modellen. Notera att figuren endast avbildar modellens östra del (File hajdar och Slite). 

Den vertikala skalan är c:a 20 gånger större än den horisontala skalan. 
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 Tvärsnittens placering: Röd linje utgör placeringen av tvärsektionen genom File hajdar och gul linje utgör 

placeringen av tvärsektionen genom Västra brottet  
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Figur 4-7 Tvärsnitt i Väst-Östlig riktning genom File hajdar-täkten för Scenario 2041D (övre figuren) och Västra-

Östra brottet (nedre figuren). Figuren visar den konceptuella indelningen i olika lager och strukturer, som 

dessa är definierade i modellen. Notera att figuren endast avbildar modellens östra del (File hajdar och 

Slite). Den vertikala skalan är c:a 20 gånger större än den horisontala skalan. Pall 2 i Västra brottet är 

vattenfyllt. 
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 Tvärsnittens placering: Röd linje utgör placeringen av tvärsektionen genom File hajdar och gul linje utgör 

placeringen av tvärsektionen genom Västra brottet  
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Figur 4-8 Topografin och Cementas täkter med omgivning, som de är definierade i modellen för år 2016. 

 
 

Figur 4-9 Scenario 2021: Topografin och Cementas täkter med omgivning, som de är definierade i modellen. 

 
 

Figur 4-10 Scenario 2041D: Topografin och Cementas täkter med omgivning, som de är definierade i modellen. 
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4.6 Definition av de kommunala produktionsbrunnarna i den 

upprättade modellen 

Modellen inkluderar de sju kommunala produktionsbrunnarna öster om File hajdar (se Figur 2-4 och 

Figur 4-11). Huvudsyftet med modellen är att simulera den nuvarande situationen och framtida 

situationer; och att jämföra dessa situationer.  

 

I alla simuleringar är produktionsbrunnarna inkluderade med en total produktion som är lika med 

220 000 m
3
/år, förutom för Scenario 2041D2. I Scenario 2041D2 är produktionen något begränsad. 

I modellen är sju produktionsbrunnar definierade, produktionen i de enskillda brunnarna är inte 

densamma utan varierar i linje med uppmätt produktion (i de enskilda brunnarna). Det är den totala 

produktionen som är 220 000 m
3
/år. Vattennivåerna i de enskilda brunnarna är inte heller densamma 

utan varierar med brunnens position och produktionen, även om skillnaden i nivåer normalt är liten 

(någon meter). I denna rapport när vi redovisar och disskuterar vattennivån i de kommunala 

produktionsbrunnarna så är det medelnivån i de sju brunnarna som presenteras. 

 

Brunnarna skär igenom flera av de vattenförande lagren. Därför definieras brunnarna i flera olika 

lager i modellen. Brunnarna genomskär vattenförande lager A till D, och FHZ2, förutom de två 

nordligaste brunnarna som genomskär vattenförande lager A till C, och FHZ2. 

 

Grundvattennivån (potentialen) i en brunn definieras så att den är densamma i alla lager som 

genomskärs av brunnen. Randvillkoret för brunnen är en specificerad grundvattennivå (potential). 

Brunnens produktion (uttaget i brunnen) är också specificerat i modellen. Under modellsimuleringen 

så justerar en algoritm i modellen (automatiskt) vattennivån i varje brunn så att uttaget i brunnarna 

stämmer med uttaget (produktionen). Algoritmen justeras vattennivåerna i varje brunn individuellt, 

för varje tidsteg i den transienta simuleringen. Det bör noteras att grundvattennivån är densamma i en 

brunn oavsett vilka lager som brunnen genomskär, men grundvattennivåerna i de omgivande lagren 

varierar. Teoretiskt kan därför en brunn samtidigt extrahera vatten från ett lager med höga 

grundvattennivåer, och injicera vatten i ett annat lager med låga grundvattennivåer, även om detta 

inte är normalfallet. Algoritmen som i modellen justerar vattennivåerna i brunnarna är effektiv, 

medelfelet i simulerad produktion är mycket litet, 0.08%, maxfelet är 4.5%. 

4.7 Krosszonen öster om File hajdar 

Produktionsbrunnarna är placerade i en zon med förhöjd genomsläpplighet, som brukar kallas för 

krosszonen öster om File hajdar. Provpumpningar av produktionsbrunnarna (Viak 1974 och 1981) 

visar på att brunnarna är placerade i en linjär formation. Pumpresultaten når ingen begränsning i 

längd på formationen, ”zonens bredd har uppskattats till 550m och dess utsträckning i längdled har 

genom provpumpningar belagts till minst 2 km” (Viak 1974 och 1981) 

 

I modellen har krosszonen inkluderats. Krosszonen är en del av en trolig beskrivning av det 

studerade systemet. Krosszonens nödvändighet framgår när modellen kalibreras. Det är möjligt att 

kalibrera modellen också utan krosszonen, men en rimligare beskrivning avseende bergets 

genomsläpplighet erhålls då krosszonen inkluderas. 

 

Ett område öster om File hajdar, med nord-sydlig utbredning, har definierats som krosszonen. 

I modellen varierar krosszonens bredd mellan c:a 500 m-700 m och längden är satt till c:a 4.7 km. 
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Konceptuellt representerar krosszonen ett område med förhöjd frekvens av vertikala sprickor. 

Krosszonen är alltså inte definierat som en smalt lineament i modellen, utan som ett större område. 

Det exakta läget på detta område (krosszonen) är osäkert, området kan vara större eller mindre, det 

kan sträcka sig längre mot norr eller mot söder, det kan vara rakt eller böjt. Områdets form är dock 

inte av avgörande betydelse, vad som är av större betydelse är områdets genomsläpplighet och 

storlek. Krosszonens horisontala utbredning, som den är definierad i modellen, framgår av Figur 

4-11, nedan. 

 

Krosszonen öster om File hajdar är inkluderad i modellen som en ökning av den vertikala 

genomsläppligheten i de lågpermeabla lagren (mellan de vattenförande lagren) med drygt två 

storleksordningar, en faktor lika med 200, och en ökning av de horisontala K-värdena med en faktor 

lika med 5. Ett maxvärde för genomsläppligheten has satts till 1E-3 m/s. 

 

 
 
Figur 4-11 Krosszonens horisontala utbredning, som den är definierad i modellen, framgår av den röda linjen i 

figuren ovan. Produktionsbrunnarna är markerade med röda plustecken.  

4.8 Genomsläpplighet (K-värden) etc. 

De värden på genomsläpplighet, hydraulisk transmissivitet och konduktivitet, som tilldelats modellen 

framgår av Tabell 4-1.  

 

Genomsläppligheten på de sub-horizontella lagren i den upprättade modellen baseras på de utförda 

fältundersökningarna och genom kalibrering av den hydrogeologiska grundvattenmodellen. 

Kalibreringen av modellen diskuteras i Kapitel 4.9. 

 

Bergmassans genomsläpplighet är mycket heterogen. I verkligheten förekommer en betydande 

variation av genomsläppligheten (K-värdena) inom de vattenförande lagren, t.ex. förekommer ofta 
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hög-genomsläppliga kanaler i det vattenförande lagrets sub-horisontala plan. Även mellan de 

vattenförande lagren varierar genomsläppligheten kraftigt pga. förekomst av vertikala sprickor i det i 

övrigt lågpermeabla berget.  

 

Denna heterogenitet är inkluderad i modellen, genom att K-värdena har specificerats som heterogena. 

Alltså varierar K-värdena från beräkningscell till beräkningscell. Varje cell har ett individuellt K-

värde. Heterogeniteten baseras på ett stokastiskt kontinuum beskrivning. Värdena som anges i 

tabellen nedan har ansatts som medianvärden kring vilka K-värdena varierar, och variationen har 

definierats med hjälp av log-normal fördelningar. Variationens storlek baseras på erfarenheter från 

sprickigt berg. Bergets heterogenitet är av betydelse och påverkar storleken på inflöde till täkterna 

och även täkternas influensområde. 

 

Fördelningarna av K-värden framgår av två figurer vilka visar fördelningsfunktioner för de olika 

lagren i modellen, se Figur 4-12 och Figur 4-13. 

 

Lokalt kring produktionsbrunnarna (den kommunala vattentäkten) har K-värdena kalibrerats så att 

både vattennivån i brunnarna och uttagen i brunnarna stämmer väl med uppmätta värden. Denna 

kalibrering utförs delvis automatisk i modellen. 

 

Genomsläppligheten på de sub-horizontella lagren i den upprättade modellen baseras på de utförda 

fältundersökningarna och genom kalibrering av den hydrogeologiska grundvattenmodellen. 

Kalibreringen av modellen diskuteras i Kapitel 4.9. 

 

De heterogena K-värdena är justerade inom vissa områden, genom att de är multiplicerade med 

kalibreringsfaktorer. Ett sådant område är krosszonen, som diskuteras i Kapitel 4.7, inom detta 

område är framförallt de vertikala K-värdena stora. Baserat på fältundersökningarna, som diskuteras i 

Kapitel 2.4, har också K-värdena i ett begränsat område i södra delen av File hajdar gjorts generellt 

större. Kurvorna som presenteras i Figur 4-12 och Figur 4-13 innehåller dock alla K-värden, också de 

K-värden som är justerade. 

 

Modellen har också tilldelats värden på magasinskoefficienten, för den del av modellen i vilken 

mättat grundvattenflöde förekommer (Ekvation 3-1). Magasinskoefficienten has satts lika med:  

5E-6 [1/m]. I den numeriska lösningsproceduren är magasinskoefficienten kombinerad med en 

överrelaxeringsfaktor. Från en matematisk betraktelse av Ekvation 3-1 kan man dra slutsatsen att 

magasinskoefficienten fungerar som en tidsberoende underrelaxering av grundvattennivåns 

förändring. Den kan därför kombineras med en överrelaxeringsfaktor i den numeriska 

lösningsproceduren. Orsaken till kombinationen av en fysisk egenskap (magasinskoefficienten) med 

en numerisk parameter (överrelaxeringsfaktor) är en önskan om att optimera beräkningstiderna och 

göra dessa så korta som möjligt. Syftet med de transienta simuleringarna är inte att kalibrera en 

magasinskoefficient, utan att på ett effektivt vis efterlikna den uppmätta variationen i 

grundvattennivå under ett studerat normalår. 

 

Vattenavgivningstalet ingår inte i den matematiska beskrivningen, eftersom flöde i den omättade 

zonen beräknas med Richards ekvation (se Ekvation 3-2), och vattenavgivningstalet ej ingår i denna 

ekvation. Magasinseffekter i den omättade zonen följer från de särskilda parametrar som definieras 

av VanGenuchten–Mualem formler (som är en del av Richards ekvation), se bla VanGenuchten 

(1980) eller Geoan Users Guide (Holmén, 2017). I den upprättade modellen har parametervärden 

använts vilka representerar en typisk sedimentär bergmassa. 
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”Sedimentära bergarter i Sverige har ofta porositeter mellan 5 och 15 % men kan variera från någon 

enstaka procent upp till ca 50 %.”  (SGI, 1991, Termiska egenskaper i jord och berg, Jan Sundberg). 

I modellen har den effektiva porositeten satts till 5%.  

 

 
Tabell 4-1 Värden på hydraulisk konduktivitet (K) som tilldelats modellen. 

 

 

 

Kvartära avlagringar etc. 
 
Allmänt  K = 1E-7 m/s 
Torv   K = 1E-8 m/s 
Kalkgyttja  K = 1E-8 m/s 
Vittrrat berg  K = 1E-5m/s 
Sand  K =  5E-5 m/s 
Grus  K = 1E-4 m/s 
 

Sjöbottensediment i Tingstäde träsk: K = 1E-8 m/s  , tjocklek= 1m. 

 
Berget 
 

Låg-permeabelt berg    K = 4E-9 till 1E-10m/s  
 

Vattenförande lager  FHZ1:  Transmissivitet, median av log-normalfördelning = 1.61E-6 m
2
/s 

 

Vattenförande lager  FHZ2:  Transmissivitet, median av log-normalfördelning = 1.35E-6 m
2
/s 

 

Vattenförande lager  A:  Transmissivitet, median av log-normalfördelning = 2.91E-6 m
2
/s 

 

Vattenförande lager  B:  Transmissivitet, median av log-normalfördelning = 2.31E-6 m
2
/s 

 

Vattenförande lager  C:  Transmissivitet, median av log-normalfördelning = 1.12E-5 m
2
/s 

 

Vattenförande lager  D:  Transmissivitet, median av log-normalfördelning = 2.22E-6 m
2
/s 

 

Vattenförande lager  E:  Transmissivitet, median av log-normalfördelning = 1E-7 m
2
/s 

 

Vattenförande lager under lager E:  Transmissivitet, median av log-normalfördelning = 4E-8 m
2
/s 

 

Vattenförande lager under lager E:  Transmissivitet, median av log-normalfördelning = 4E-8 m
2
/s 

 

 

Djupa lager lager E:  K_horisontalt = 5E-9 m/s. K_vertikalt = 5E-10 m/s 
 

 
Krosszonen öster om File hajdar är inkluderad i modellen som en ökning av den vertikala genomsläppligheten 
i de lågpermeabla lagren (mellan de vattenförande lagren) med drygt två storleksordningar (en faktor= 200), 
och en ökning av de horisontala K-värdena med en faktor= 5. Ett maxvärde sattes till 1E-3 m/s. 
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Figur 4-12 Statistisk fördelning av T-värden (transmissivitet) i de vattenförande zonerna. 
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Figur 4-13 Statistisk fördelning av K-värden (konduktivitet) i bergmassan mellan de vattenförande zonerna. 
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4.9 Kalibrering 

En begränsad kalibrering har utförts av modellen. Modellen har kalibrerats mot uppmätta volymer 

som pumpats från täkterna och mot observerade grundvattennivåer i de kommunala 

produktionsbrunnarna samt utvalda borrhål. Det studerade systemet är mycket komplext och 

bergmassans egenskaper är heterogena, och det finns därför ingen unik lösning för kalibreringen. 

Flera olika alternativa beskrivningar är möjliga. Den kalibrerade modellen är det alternativ som 

bedöms vara det mest troliga. 

 

Kalibreringen är tidsberoende (transient) och redovisar det studerade systemets variation under ett 

medelår/normalår. Syftet med att utföra en transient kalibrering, som är komplicerad och tidsödande, 

är upprätta en modell som kan simulera hur de framtida grundvattennivåerna kommer att varierar 

under ett teoretiskt medelår/normalår.  Detta möjliggör en analys av både högvattensituationen 

(vinter) och lågvattensituationen (sommar). De simulerade regionala grundvattennivåerna är inte 

kalibrerade i detalj då det främst är förändringen av grundvattennivåerna som studerats. 

 

Kalibreringen utfördes för en situation med täkterna definierade med den storlek som de hade under 

2016. Pall 2 i Västra brottet simulerades som icke vattenfylld, alltså som en dränerad del av Västra 

brottet. Det kalibrerade medelåret kallas Scenario 2016. Nettonederbörden är den som angivits i 

Kapitel 2.7. 

 

Kalibreringens hade som mål att den kalibrerade transienta modellen: (i) simulerar inflöden till 

täkterna som stämmer med de uppmätta flödena, (ii) Simulerar vattennivåer i produktionsbrunnarna 

som stämmer väl med de uppmätta nivåerna, (iii) Simulerar vattennivåer i BH86 som stämmer 

rimligt väl överens med de uppmätta nivåerna för detta borrhål.  

 

Metoden för att nå kalibreringens mål var att justera egenskaperna för de statistiska fördelningar som 

definierar de olika lagrens heterogena K-värden och magasinsegenskaper. Ett stort antal transienta 

simuleringar utfördes för att nå kalibreringsmålen, baserat på en ”trial and error” metodik.  

4.9.1 Initialvillkor och transient simulering - Metodik 

Modellen användes först för att simulera en stationär situation. Den stationära situationen 

representerar slutet på mars månad med de höga vattennivåer som erhålls i slutet på 

högvattensituationen.  

 

Därefter utfördes en tidsberoende (transient) simuleringen av ett medelår. Den transienta 

simuleringen använder den ovan beskrivna stationära situationen som initialvillkor. Den transienta 

simuleringen använder olika värden på nettonederbörden för varje månad (se Tabell 2-3 och Tabell 

2-4). Den transienta situation som modellen producerar avseende slutet på mars månad, efter 

simulering av ett medelår, används som initialvillkor för en andra, och slutlig transient simulering av 

ett medelår.  

 

Det studerade medelåret initieras alltså med de höga vattennivåer som erhållits för en tidigare 

transient situation som representerar slutet på mars månad. Därefter simuleras 12 månader med 

varierande netttonederbörd, först sjunker grundvattennivåerna under sommaren och sedan återhämtar 

de sig under vintern. Slutsituationen efter simulering av 12 månader stämmer väl överens med den 

initiala situationen. Det är resultaten av detta andra transienta medelår som presenteras i denna 

studie. 
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Vid kalibreringen av modellen så upprepades denna procedur ett flertal gånger, med olika statistiska 

fördelningar som definierar de olika lagrens heterogena K-värden och magasinsegenskaper, etc. 

4.9.2 Pumpade och simulerade volymer: Scenario 2016. 

 

Den totalt utpumpade mängden vatten från täkten är summan av grundvatteninflödet och 

nettonederbörden.  

 

Vattenbortledningen från File hajdar-täkten har uppskattats till cirka 470 000 m
3
/år. I modellen 

beräknas den bortpumpade volymen till 470 300 m
3
/år. I modellen består inflödet till 74% av 

grundvatten och 24% av nettonederbörd som faller direkt över täkten. Se Figur 4-14. 

 

Vattenbortledningen från Västra och Östra brottet har uppskattats till cirka 1 500 000 m
3
/år. I 

modellen beräknas den bortpumpade volymen till 1 570 000 m
3
/år. Nettonederbörden utgör 11% av 

denna volym (i modellen).  

 
 

 
Figur 4-14 Scenario 2016: Inflöde till File hajdar. Simulerade inflöden och bortpumpade volymer. 
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4.9.3 Grundvattennivåer: Scenario 2016. 

 

Modellen har kalibrerats mot observerade grundvattennivåer i de kommunala produktionsbrunnarna 

och i utvalda borrhål. Figur 4-15 visar simulerade och uppmätta vattennivåer i produktionsbrunnarna 

och i BH86. Överensstämmelsen mellan uppmätta och simulerade nivåer får anses vara god, i 

beaktande av modellens komplexitet.  

 

De simulerade miniminivåerna i produktionsbrunnarna infaller i slutet på juli, och ligger mellan det 

minsta uppmätta månadsmedelvärdet och medelvärdet för uppmätta årsminima. Den simulerade 

variationen i grundvattennivå i produktionsbrunnarna följer väl den uppmätta variationen 

(medelåret). Miniminivån i produktionsbrunnarna är lika med +0.3 möh. 

 

Miniminivåerna i BH86 ligger c:a 3.5 meter ovanför det minsta uppmätta månadsmedelvärdet. Detta 

är en acceptabel avvikelse i beaktande av de stora variationerna i vattennivå i BH86, och eftersom 

syftet inte har varit att justera och kalibrera de lokala egenskaperna (t.ex. K-värden) vid BH86, utan 

att använda BH86 som en indikator för ett större område väster om täkten på File hajdar. Ingen lokal 

justering av K-värden och porositet har alltså utförts vid BH86. 

 

Grundvattenytan definieras i modellen som den översta nivån där tryckpotentialen är positiv. När 

modellen skall bestämma grundvattenytans nivå så analyseras tryckpotentialen för de olika 

geologiska lagren från markytan och nedåt, tills dess en nivå hittas där tryckpotentialen är större än 

noll. I den omättade zonen ovanför grundvattenytan är tryckpotentialen mindre än noll. I den mättade 

zonen under grundvattenytan är tryckpotentialen störrre än noll.  Under transienta förhållanden, eller 

nära uttagsbrunnar med stor vattenproduktion, kan det förekomma flera olika nivåer där 

tryckpotentialen är nära noll. Det är den översta nivån där tryckpotentialen är positiv som i modellen 

markeras som grundvattenytans nivå. 

 

För Scenario 2016 presenteras grundvattenytans nivå för högvattensituationen (december) och 

lågvattensituationen (juli) i Figur 4-16 och Figur 4-17, figurerna visar tvärsektioner genom modellens 

östra del. Tvärsektionerna visar tydligt de stora variationerna i grundvattennivå som förekommer 

under året. 

 

Grundvattennivåerna varierar under året, dessutom är nivåerna inte desamma i de olika vattenförande 

lagren. Exempel på beräknade grundvattennivåer ges nedan i Figur 4-18 (högvatten) och Figur 4-19 

(lågvatten). Figurerna visar grundvattenytans nivå och nivåerna i vattenförande lager D. Lager D 

ligger under File hajdar täkten, men når fram till Pall 2 i Västra brottet, se t.ex. Figur 4-5. 

 

Den stora variationen i grundvattennivå under året framgår tydligt av figurerna. Vid 

högvattensituationen ligger grundvattenytan vid eller mycket nära topografin, vid 

lågvattensituationen är grundvattenytan tydligt avsänkt, ofta åtskilliga meter. Nivåerna i lager D är 

mer utjämnade än grundvattenytans nivåer, men också i lager D varierar grundvattennivåerna tydligt 

under året. 
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Figur 4-15 Scenario 2016: Simulerade och uppmätta nivåer i produktionsbrunnarna och i BH86. De uppmätta 

nivåerna avser månadsmedelvärden för en period om 16 år, och som sträcker sig fram till 2016. 
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Figur 4-16 Scenario 2016: Ett tvärsnitt i Väst-Östlig riktning genom File hajdar-täkten. Figuren visar simulerade 

nivåer för grundvattenytan, samt modellens indelning i olika lager och strukturer. Notera att figuren 

endast avbildar modellens östra del (File hajdar och Slite). Den vertikala skalan är c:a 20 gånger större 

än den horisontala skalan. 
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Figur 4-17 Scenario 2016: Ett tvärsnitt i Väst-Östlig riktning genom Västra och Östra brottet. Figuren visar 

simulerade nivåer för grundvattenytan, samt modellens indelning i olika lager och strukturer. Notera att 

figuren endast avbildar modellens östra del (File hajdar och Slite). Den vertikala skalan är c:a 20 gånger 

större än den horisontala skalan. 
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A: Högvattensituationen. December 2016.  Beräknad grundvattenyta. 

 

 
B: Högvattensituationen. December 2016.  Beräknade grundvattennivåer i Lager D (se Figur 4-5). 

 
Figur 4-18 Scenario 2016. Grundvattennivåer kring täkterna för högvattensituationen, december. Figur A visar nivån 

på den beräknade grundvattenytan. Figur B visar de beräknade grundvattennivåerna i det vattenförande 

lager D (se Figur 4-5). 
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A: Lågvattensituationen. Juli 2016.  Beräknad grundvattenyta. 

 

 
B: Lågvattensituationen. Juli 2016. Beräknade grundvattennivåer i Lager D (se Figur 4-5). 

 
Figur 4-19 Scenario 2016. Grundvattennivåer kring täkterna för lågvattensituationen i slutet på juli. Figur A visar 

nivån på den beräknade grundvattenytan. Figur B visar de beräknade grundvattennivåerna i det 

vattenförande lager D (se Figur 4-5). 
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4.10 Beräknad grundvattenbildning 

Nettonederbörden (potentiella grundvattenbildningen) är i en större skala samma sak som 

avrinningen. Den storskaliga nettonderbörden (avrinningen) har i modellen satts till 154 mm/år, se 

Kapitel 2.7. 

 

Modellen beräknar den lokala grundvattenbildningen till mark- och berglager på någon meters djup. 

Grundvattenbildningen beror på nettonederbörd, nivån på grundvattenytan, storlek på in- och 

utströmningsområden (topografi) och genomsläpplighet. Grundvattenbildningen i modellen är alltså 

en del av de beräknade resultaten och inte ett föreskrivet värde. Den del av nettonderbörden som inte 

bildar grundvatten avrinner som ytvatten. 

 

Modellen inkluderar både grundvattenflöden och ytvattenflöden. Som en del av denna simulering har 

modellen beräknat den verkliga grundvattenbildningen, alltså den mängd vatten som infiltrerar i de 

översta jordlagren i modellen. Den kalibrerade modellen (Scenario 2016) beräknar ett medelvärde för 

grundvattenbildningen lika med 39.1 mm/år (totalt infiltrerad volym delat med arean). Detta 

motsvarar ungefär 25% av nettonederbörden. Se Figur 4-20 och Tabell 4-2. (Modellsimuleringen har 

utförts för det studerade medelåret med en nettonederbörd lika med 154 mm/år. ) 

 

Anledningen till att inte all nettonederbörd bildar grundvatten är huvudsakligen att 

grundvattensystemet till stora delar blir mättat under vintermånaderna – grundvattenytan ligger nära 

markytan, vilket inte förhindrar grundvattenbildningen, men det begränsar den. Lokalt kan 

grundvattenbildningen vara betydligt större än det ovan angivna medelvärdet, och eftersom modellen 

också inkluderar ytvattenflöden så kan den lokala grundvattenbildningen även vara större än 

nettonederbörden under en viss månad, pga ytvatten som adderas till nederbörden. Den lokala 

grundvattenbildningen kan också vara mindre, och är ofta lika med noll, eftersom 

grundvattenbildningen är noll vid utströmningsområden. 
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Figur 4-20 Beräknad vattenbalans för ett medelår för den upprättade grundvattenmodellen. 

Tabell 4-2 Beräknad vattenbalans för ett medelår för den upprättade grundvattenmodellen 

 
 Grundvattenmodell. Uppskattad och beräknad vattenbalans i [mm/månad]  

 

Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

P 59.4 45.3 40.9 34.8 33.9 45.0 67.3 61.0 61.1 62.2 70.7 68.9 650.5 

E 33.3 27.2 29.6 32.0 33.9 45.0 67.3 58.7 51.9 40.9 39.5 37.4 496.7 

R 26.1 18.1 11.3 2.8 0 0 0 2.3 9.2 21.3 31.2 31.4 153.8 

GRVB 5.9 5.0 4.0 1.5 0 0 0 0.8 3.7 5.4 6.3 6.4 39.1 
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5. Framtida situationer 

Ett antal olika framtida situationer har simulerats transient. Det studerade medelåret initieras med de 

höga vattennivåer som erhållits för en tidigare transient situation som representerar slutet på mars 

månad. Därefter simuleras 12 månader med varierande netttonederbörd (se Tabell 2-3 och Tabell 

2-4), först sjunker grundvattennivåerna under sommaren och sedan återhämtar de sig under vintern. 

Slutsituationen efter simulering av 12 månader stämmer väl överens med den initiala situationen. Det 

är resultaten av detta andra transienta medelår som presenteras i denna studie. 

 

Syftet med att utföra en transient kalibrering och simulering, som är komplicerad och tidsödande, är 

upprätta en modell som kan simulera hur de framtida grundvattennivåerna kommer att varierar under 

ett teoretiskt medelår/normalår.  Detta möjliggör en analys av både högvattensituationen (vinter) och 

lågvattensituationen (sommar). 

5.1 Beräkningsfall 

Förutom Scenario 2016 som har presenterats i tidigare kapitel, har fyra framtida situationer 

simulerats transient.  

 

Scenario 2021:   

Täkternas storlek såsom de förväntas vara år 2021.  

Pall 1 i Västra brottet brutet ned till -26 möh. Dränerat. 

Pall 2 i Västra brottet brutet ned till -48 möh. Vattenfylld upp till nivån -28 möh.  

Pall 1 i File hajdar bruten ned till nivån +20 möh. Dränerat. 

Pall 2 inte inkluderad. 

Produktionsbrunnarna pumpas i enlighet med vattendomen 220 000 m
3
/år. 

(Simulation ID: CEM95) 

 

Scenario 2041D:   

Täkternas storlek såsom de förväntas vara år 2041.  

Pall 1 i Västra brottet brutet ned till -26 möh. Dränerat. 

Pall 2 i Västra brottet brutet ned till -48 möh. Vattenfylld upp till nivån -28 möh.  

Pall 1 i File hajdar bruten ned till nivån +20 möh. Dränerat. 

Pall 2 i File hajdar bruten ned till nivån +5 möh. Dränerat. 

Produktionsbrunnarna pumpas i enlighet med vattendomen 220 000 m
3
/år. 

(Simulation ID: CEM105) 

 

Scenario 2041D2:   

Täkternas storlek såsom de förväntas vara år 2041.  

Pall 1 i Västra brottet brutet ned till -26 möh. Dränerat. 

Pall 2 i Västra brottet brutet ned till -48 möh. Vattenfylld upp till nivån -28 möh.  

Pall 1 i File hajdar bruten ned till nivån +20 möh. Dränerat. 

Pall 2 i File hajdar bruten ned till nivån +5 möh. Dränerat. 

Produktionsbrunnarna pumpas i enlighet med vattendomen, förutom under sommarmånaderna då 

produktionen begränsas så att vattennivåerna i brunnarna aldrig går under 0 möh .  

(Simulation ID: CEM106) 
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Scenario 2021noll:   

Täkternas storlek såsom de förväntas vara år 2021.  

Pall 1 i Västra brottet brutet ned till -26 möh. Dränerat. 

Pall 2 i Västra brottet brutet ned till -48 möh. Vattenfylld upp till nivån -28 möh.  

Pall 1 i File hajdar bruten ned till nivån +20 möh. Dränerat. 

Pall 2 inte inkluderad. 

File hajdar icke dränerat. 

Produktionsbrunnarna pumpas i enlighet med vattendomen 220 000 m
3
/år. 

(Simulation ID: CEM98) 

 

Beräkningsfallet 2021noll redovisas inte i detalj i denna rapport. Syftet är att simulera hur 

vattensituationen påverkas av att täkten på File hajdar ej längre dräneras på inströmmande vatten. 

Simuleringen visar att täkten kommer att vattenfyllas. Den framtida vattennivån i täkten kommer att 

bero på genomsläppligheten på de ytnära geologiska materialen och den geometriska tröskelnivå som 

i framtiden föreligger vid täktens sydöstra hörn och vattennivån kommer så småningom att nå upp till 

en nivå som ligger vid eller nära denna tröskelnivå. Täkten kommer därför att bli en sötvattensjö. En 

vattennivå nära 30 möh kan nås under förutsättning att tröskelnivån läggs på 30 möh och 

genomsläppligheten på de ytnära geologiska materialen inte är väldigt stor. 



GRUNDVATTENMODELL CEMENTA SLITE 

Golder Associates. 2017.  JH. Ver 8 49 

6. Scenario 2021 – Inflöde till täkt och vattennivåer 

Scenario 2021 
 

Täkternas storlek såsom de förväntas vara år 2021 (tillståndsgivet brytområde).  

Pall 1 i Västra brottet brutet ned till -26 möh. Dränerat. 

Pall 2 i Västra brottet brutet ned till -48 möh. Vattenfylld upp till nivån -28 möh.  

Pall 1 i File hajdar bruten ned till nivån +20 möh. Dränerat. 

Pall 2 inte inkluderad. 

Produktionsbrunnarna pumpas i enlighet med vattendomen 220 000 m
3
/år. 

(Simulation ID: CEM95) 

 

Exempel på beräknade grundvattennivåer ges nedan i Figur 6-1 (högvatten) och Figur 6-2 

(lågvatten). Figurerna visar grundvattenytans nivå och nivåerna i vattenförande lager D. Lager D 

ligger under File hajdar-täkten, men når fram till Pall 2 i västra brottet, se t.ex. Figur 4-5. Den stora 

variationen i grundvattennivå under året framgår tydligt av figurerna 

 

Inflöde till täkt 

 

Inflöde till File hajdar-täkten = 527 000 m3/år, varav 72% är grundvatten. En ökning i jämförelse 

med Scenario 2016 med 57 000 m
3
 vilket motsvarar 12%, se Figur 6-3 och Tabell 6-1. 

 

Inflöde till Västra och Östra brottet = 1 630 000 m3/år. En ökning i jämförelse med Scenario 2016 

med 55 000 m
3
 vilket motsvarar 3%. 

 

 

Produktionsbrunnarna (den kommunala grundvattentäkten) 

 

I modellen pumpas produktionsbrunnarna med 220 000 m
3
/år och i modellen upprätthålls denna 

produktion under hela året. Se Figur 6-4. 

 

Miniminivån i produktionsbrunnarna är lika med +0.6 möh.  En höjning i nivå, i jämförelse med 

Scenario 2016, med 0.3 m. Orsaken till höjningen är att för 2021 är Pall 2 i Västra brottet vattenfylld, 

men i 2016 är Pall 2 dränerad. 
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A: Högvattensituationen. December 2021.  Beräknad grundvattenyta. 

 

 
B: Högvattensituationen. December 2021.  Beräknade grundvattennivåer i Lager D (se Figur 4-5). 

 
Figur 6-1 Scenario 2021. Grundvattennivåer kring täkterna för högvattensituationen, december 2021. Figur A visar 

nivån på den beräknade grundvattenytan. Figur B visar de beräknade grundvattennivåerna i det 

vattenförande lager D (se Figur 4-5). 
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A: Lågvattensituationen. Juli 2021.  Beräknad grundvattenyta. 

 

 
B: Lågvattensituationen. Juli 2021.  Beräknade grundvattennivåer i Lager D (se Figur 4-5). 

 
Figur 6-2 Scenario 2021. Grundvattennivåer kring täkterna för lågvattensituationen i slutet på juli. Figur A visar 

nivån på den beräknade grundvattenytan. Figur B visar de beräknade grundvattennivåerna i det 

vattenförande lager D (se Figur 4-5). 
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Figur 6-3 Scenario 2021:  Simulerat inflöde till File hajdar.  

 
Tabell 6-1 Scenario 2021:  Simulerat inflöde till File hajdar.  

NettoNed. GrundVatt. Totalt

Månad m3/mån m3/mån

3 9 680 33 877 43 557 

4 7 920 24 859 32 779 

5 7 040 14 298 21 338 

6 6 160 11 429 17 589 

7 5 280 9 259 14 539 

8 6 160 12 574 18 734 

9 9 680 19 947 29 627 

10 14 080 43 853 57 933 

11 19 360 56 984 76 344 

12 24 640 57 345 81 985 

1 21 120 52 641 73 761 

2 15 840 43 427 59 267 

3 9 680 33 877 43 557 

4 7 920 24 859 32 779 

146 960 380 495 527 455  
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Figur 6-4 Scenario 2021: Simulerade och uppmätta nivåer i produktionsbrunnarna. De uppmätta nivåerna avser 

beräknade månadsmedelvärden för en period om 15år, och som sträcker sig fram till 2016. 
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7. Scenario 2041 – Inflöde till täkt och vattennivåer 

7.1 Scenario 2041D 

Täkterna storlek såsom de förväntas vara år 2041.  

Pall 1 i Västra brottet brutet ned till -26 möh. Dränerat. 

Pall 2 i Västra brottet brutet ned till -48 möh. Vattenfylld upp till nivån -28 möh.  

Pall 1 i File hajdar bruten ned till nivån +20 möh. Dränerat. 

Pall 2 i File hajdar bruten ned till nivån +5 möh. Dränerat. 

Produktionsbrunnarna pumpas i enlighet med vattendomen 220 000 m
3
/år. 

(Simulation ID: CEM105) 
 

Exempel på beräknade grundvattennivåer ges nedan i Figur 7-1 (högvatten) och Figur 7-2 

(lågvatten). Figurerna visar grundvattenytans nivå och nivåerna i vattenförande lager D. Lager D 

ligger under File hajdar-täkten, men når fram till Pall 2 i västra brottet, se t.ex. Figur 4-5. Den stora 

variationen i grundvattennivå under året framgår tydligt av figurerna.  

 

Inflöde till täkt 
 

Utökningen av File hajdar-täkten får till följd att inflödet till täkten ökar. Beräknat inflöde till File 

hajdar-täkten blir 718 000 m3/år, varav 68% är grundvatten. En ökning i jämförelse med Scenario 

2021 med 191 000 m
3
 vilket motsvarar 36%, se Figur 7-3 och Tabell 7-1.  

Ökningen från Scenario 2021 består av: 

- En c:a 50% ökning av summan nettonederbörd över täkten, vilket motsvarar 83 000 m3/år 

- En c:a 30% ökning av grundvatteninflödet, vilket motsvarar 107 000 m3/år 
 

Inflöde till Västra och Östra brottet = 1 645 000 m3/år. Ett resultat som ligger mycket nära resultatet 

för Scenario 2021. 

 

Produktionsbrunnarna (den kommunala grundvattentäkten) 
 

I modellen pumpas produktionsbrunnarna med 220 000 m
3
/år och i modellen upprätthålls denna 

produktion under hela året. Den utökade täkten och grundvatteninflödet till denna leder till en 

avsänkning av grundvattennivåerna. Se Figur 7-4. 
 

Vid lågvattensituationen (slutet på juli) erhålls en miniminivå i produktionsbrunnarna, som är lika 

med -3.8 möh. Miniminivån för Scenario 2016 var +0.3 m och för Scenario 2021 var den +0.6 m.   
 

Följande resultat erhålls för lågvattensituationen i slutet på juli: 

- För 2041D erhålls en minskning i nivå, i jämförelse med Scenario 2016, med 4.1 m.  

- För 2041D erhålls en minskning i nivå, i jämförelse med Scenario 2021, med 4.4 m.  
 

Följande resultat erhålls för högvattensituationen under december till mars: 

- Ingen förändring för de olika beräkningsfallen. 
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A: Högvattensituationen. December 2041D.  Beräknad grundvattenyta. 

 

 
 
B: Högvattensituationen. December 2041D.  Beräknade grundvattennivåer i Lager D (se Figur 4-5). 

 
Figur 7-1 Scenario 2041D. Grundvattennivåer kring täkterna för högvattensituationen, december. Figur A visar 

nivån på den beräknade grundvattenytan. Figur B visar de beräknade grundvattennivåerna i det 

vattenförande lager D (se Figur 4-5). 
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A: Lågvattensituationen. Juli 2041D.  Beräknad grundvattenyta. 

 

 
B: Lågvattensituationen. Juli 2041D.  Beräknade grundvattennivåer i Lager D (se Figur 4-5). 

 
Figur 7-2 Scenario 2041D. Grundvattennivåer kring täkterna för lågvattensituationen i slutet på juli. Figur A visar 

nivån på den beräknade grundvattenytan. Figur B visar de beräknade grundvattennivåerna i det 

vattenförande lager D (se Figur 4-5). 
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Figur 7-3 Scenario 2041D: Simulerat inflöde till File hajdar.  

 
Tabell 7-1 Scenario 2041D: Simulerat inflöde till File hajdar.  

NettoNed. GrundVatt. Totalt

Månad m3/mån m3/mån

3 15 180 41 867 57 047 

4 12 420 30 707 43 127 

5 11 040 19 243 30 283 

6 9 660 14 599 24 259 

7 8 280 12 243 20 523 

8 9 660 16 394 26 054 

9 15 180 26 798 41 978 

10 22 080 51 838 73 918 

11 30 360 75 392 105 752 

12 38 640 76 142 114 782 

1 33 120 68 027 101 147 

2 24 840 54 538 79 378 

3 15 180 41 867 57 047 

4 12 420 30 707 43 127 

230 460 487 788 718 248  
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Figur 7-4 Scenario 2041D och 2021: Simulerade och uppmätta nivåer i produktionsbrunnarna. De uppmätta 

nivåerna avser beräknade månadsmedelvärden för en period om 15 år, och som sträcker sig fram till 

2016. 
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7.2 Scenario 2041D2 

Täkternas storlek såsom de förväntas vara år 2041.  

Pall 1 i Västra brottet brutet ned till -26 möh. Dränerat. 

Pall 2 i Västra brottet brutet ned till -48 möh. Vattenfylld upp till nivån -28 möh.  

Pall 1 i File hajdar bruten ned till nivån +20 möh. Dränerat. 

Pall 2 i File hajdar bruten ned till nivån +5 möh. Dränerat. 

Produktionsbrunnarna pumpas i enlighet med vattendomen, förutom under sommarmånaderna då 

produktionen begränsas så att vattennivåerna i brunnarna aldrig går under 0 möh .   

(Simulation ID: CEM106) 

 

Skillnaden mellan Scenario 2041D och Scenario 2041D2 är endast hur produktionsbrunnarna 

pumpas under sommaren. Syftet med Scenario 2041D2 är bla. att undersöka hur produktionen i 

brunnarna förändras då vattennivåerna under sommaren inte tillåts falla under de medelnivåer som 

förekommer i Scenario 2016 och 2021. 

 

De kommunala brunnarna diskuteras i Kapitel 2.6. Hur brunnarna är numeriskt implementerade 

beskrivs i 4.6. Vattennivåerna i brunnarna varierar under året, dessutom är vattennivåerna i brunnarna 

ej densamma utan beror på brunnens position och produktion. I denna rapport när vi redovisar och 

diskuterar vattennivån i de kommunala produktionsbrunnarna är det medelnivån i de sju brunnarna 

som presenteras. För 2041D2 har en miniminivå definierats för vattennivåerna i brunnarna, denna 

miniminivå är satt till 0 möh, och den appliceras på varje brunn individuellt. Miniminivån är vald för 

att stämma med de simulerade miniminivåerna (medelvärde) i Scenario 2016 och 2021 (se tex Figur 

4-15 och Figur 6-4).  

 

 

Inflöde till täkt 
 

Inflödet till File hajdar-täkten är identiskt för Scenario 2041D och 2041D2.  

 

 

Grundvattennivåer 
 

En jämförelse mellan Scenario 2041D och 2041D2 visar att de enda skillnaderna i grundvattennivåer 

och flöden är relativt lokala. En jämförelse mellan Scenario 2041D och 2041D2 visar att de enda 

tydliga skillnaderna är att grundvattennivåerna ligger högre i området kring produktionsbrunnarna 

under juni-juli-augusti (i Scenario 2041D2). Detta betyder att de indirekta påverkansområdena inte är 

desamma utan något mindre kring produktionsbrunnarna under sommaren (i Scenario 2041D2), se 

kapitel 8.3. 

 

 

Produktionsbrunnarna (den kommunala grundvattentäkten) 
 

De simulerade nivåerna och produktionen i de kommunala brunnarna visas i Figur 7-5.  
 

Av figuren framgår det att för 2041D2 faller vattennivåerna i brunnarna under sommaren aldrig 

under 0 möh, under juli och augusti ligger nivåerna strax över 0 möh. 
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Av figuren framgår det att för 2041D2, under sommaren (juli-augusti) när nivåerna i brunnarna ej 

tillåts falla under 0 möh, så svarar grundvattensystemet med att reducera produktionen i brunnarna. 

Under resten av året är nivåerna desamma i 2041D och 2041D2. 
 

I Scenario 2041D är den simulerade totalproduktionen i brunnarna 220 500 m
3
/år 

I Scenario 2041D2 är den simulerade totalproduktionen i brunnarna 212 300 m
3
/år 

Således minskar produktionen i Scenario 2041D2 med 8 150  m
3
/år (i jämföresle med 2041D), vilket 

motsvarar 3.8%.  
 

Denna lilla minskning i produktion är i det närmaste försumbar i jämförele med årsproduktionen. 

Problemet är dock att minskningen i produktion inträffar under sommaren då behovet av vatten ofta 

är stort. Å andra sidan är det fullt möjligt att öka produktionen en aning under vintern för att 

kompensera för bortfallet under sommaren, denna extra volym måste dock lagras om den skall göras 

tillgänglig under sommaren. Om uttagen i brunnarna skall ökas bör det göras under vinterhalvåret. 

 

 

 
 
Figur 7-5 Scenario 2041D och 2041D2: Simulerade och uppmätta nivåer i produktionsbrunnarna. De uppmätta 

nivåerna avser beräknade månadsmedelvärden för en period om 15år, och som sträcker sig fram till 2016. 

Figuren visar också, på y-axel till höger, simulerad produktion i produktionsbrunnarna.  
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8. Påverkansområden vid Scenario 2041D och 2041D2 

Påverkansområden har beräknats för Scenario 2041D baserat på två olika metoder: (i) En analys som 

baseras på partikelspårning och som följer den infiltrerande nettonederbördens flödesvägar mot File 

hajdar-täkten, denna analys beräknar täktens direkta influensområden. (ii) En analys som beräknar 

förändringen i grundvattennivå orsakad av utvidgningen av täkterna, denna analys beräknar en 

utvidgad täkts indirekta påverkansområde. Beräkning av påverkan görs genom en jämförelse av 

resultat som erhållits för Scenario 2021 och för Scenario 2041D. Scenario 2021 används som 

referens vid jämförelserna, eftersom Cementa har tillstånd att driva täktverksamhet fram tills dess, 

och det är påverkan efter 2021 som är syftet med analysen. Beräkning av påverkansområdena har 

utförts för både en högvattensituation och en lågvattensituation. 

8.1 Påverkansområden för Scenario 2041D – analys av flödesvägar 

Nettonederbörden som faller över File hajdar-täkten pumpas från täkten och inkluderas därför i 

inflödet till täkten. Grundvatten strömmar också mot File hajdar-täkten från alla riktningar, men 

huvudsakligen från väster. Med hjälp av partikelspårning kan man i modellen generera flödesvägar 

och analysera varifrån vattnet kommer som når fram till täkten. Genom att följa hur nettonederbörden 

som faller på File hajdar rör sig genom modellen kan man uppskatta storleken på det område som 

direkt påverkas av File hajdar-täkten. Vattnet som når fram till täkten kommer inte bara direkt från 

nettonederbörden som faller på och nära kring täkten, en mindre andel vatten har sitt ursprung på 

större avstånd särskilt under lågvattenperioden.  

 

Flödesvägarna initierades på grundvattenytan för olika flödessituationer (olika månader). 

Flödesvägarna är inte tidsberoende, de representerar flödessituationen för den studerade månaden. 

Exempel på flödesvägar ges i Figur 8-1. 

 

Analyser av flödesvägar av den typ som diskuterats ovan har utförts För Scenario 2021 och för 

Scenario 2041D. Resultaten presenteras nedan i Figur 8-2 och Figur 8-3.  

 

Baserat på det flödesmönster som partikelspårningen uppvisar har influensområdena uppskattats och 

ringats in med ellipser.  

 

De mindre mörkröda ellipserna (i Figur 8-2) visar det område från vilket nettonederbörden strömmar 

mot täkten under december månad, som är den maximala högvattensituationen.  

 

De större purpurfärgade ellipserna (i Figur 8-2) visar det område från vilket grundvattnet strömmar 

mot täkten under juli månad, som är slutet på lågvattensituationen. Under lågvattensituationen, maj-

juni-juli, bildas det ingen nettonederbörd. Den mindre mängd vatten som då når fram till täkten 

kommer från djupare lager. 
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Figur 8-1 Scenario 2041D. Exempel på partikelspårning. Flödeslinjerna (svarta och lila) i figuren ovan genererades 

av partiklar som initierades på grundvattenytan för april månads flödessituation (innanför den röda 

markeringen). De lila flödesvägarna når fram till File hajdar-täkten. Flödesvägarna är inte tidsberoende 

utan representerar flödessituationen under april månad. 

 

Av Figur 8-2 framgår det att täktens direkta influensområde är begränsat till File hajdar och att dess 

största utsträckning når c:a 2.3 km västerut från täkten, i övriga riktningar är det mindre. Bortanför 

detta influensområde (den purpurfärgade ellipsen) är täktens påverkan endast indirekt. 

 

Utökningen av täkten på File hajdar gör att det direkta influensområdet blir större, detta framgår av 

en jämförelse mellan de purpurfärgade ellipserna i figurerna A och B i Figur 8-2. Det är skillnaden i 

influensområdets storlek, alltså skillnaden mellan de purpurfärgade ellipserna i Figur 8-3, som är det 

direkta påverkansområdet som följer av täktens utvidgning. Täktens indirekta påverkan på 

grundvattennivåerna är dock större än dess direkta påverkan, och uppskattas i nästa kapitel. 
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 A: Scenario 2021 

 

 
 B: Scenario 2041D 

 

 
Figur 8-2 Scenario 2021 och 2041D. Resultat av partikelspårning av nettonederbördens rörelse genom modellen.  

 Den mindre mörkröda cirkeln visar det område från vilket nettonederbörden strömmar mot täkten under 

december månad, som är den maximala högvattensituationen.  

 Den större purpurfärgade ellipsen visar det område från vilket nettonederbörden strömmar mot täkten 

under juli månad, som är slutet på lågvattensituationen. Under lågvattensituationen, maj-juni-juli, bildas 

det ingen nettonederbörd. Vattnet som då når fram till täkten kommer från djupare lager. 



GRUNDVATTENMODELL CEMENTA SLITE 

Golder Associates. 2017.  JH. Ver 8 64 

 
 
Figur 8-3 Scenario 2021 och 2041D. Jämförelse av direkta influensområden. De purpurfärgade ellipserna visar det 

område från vilket nettonederbörden strömmar mot täkten under juli månad, som är slutet på 

lågvattensituationen.  

8.2 Påverkansområden för Scenario 2041D – Analys av 

grundvattennivåer 

Analysen nedan baseras på förändring i grundvattennivå, som orsakas av utvidgningen av täkterna. 

Täkterna vid Slite fungerar som stora hydrauliska sänkor för grundvattensystemet, dessutom utgör 

den kommunala grundvattentäkten öster om File hajdar ytterligare en inte obetydlig hydraulisk sänka 

för grundvattnet inom det studerade området. Tillsammans har dessa avledningar av vatten lett till att 

grundvattennivåerna kring Slite och File hajdar har avsänkts. När täkten på File hajdar görs större 

leder detta till ett större vatteninflöde till täkten och att vattennivåerna kommer att avsänkas 

ytterligare kring täkten.  

 

De avsänkta grundvattennivåerna kring täkten leder dessutom till att vattennivåerna i brunnarna i den 

kommunala vattentäkten öster om File hajdar måste avsänkas ytterligare för att kunna bibehålla 

produktionen, vilket i sin tur leder till avsänkta grundvattennivåer öster om File hajdar.  

 

Det är den kombinerade effekten av täkterna och vattentäkterna som orsakar grundvattenavsänk-

ningen, där täkterna står för den större delen. 

 

I analysen nedan beräknas en utvidgad täkts indirekta påverkansområde på grundvattennivåerna. Den 

indirekta påverkan är främst av betydelse för de djupare grundvattenflödena. Den direkta påverkan 

som diskuterades i förra kapitlet (ovan) når t.ex. inte fram till de kommunala vattentäkterna. Den 

indirekta påverkan når dock betydligt längre ut från täkten och är av betydelse för t.ex. vattennivån i 

de kommunala brunnarna. 
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Den indirekta påverkan av den utökade täkten beräknas genom att grundvattennivåerna för olika 

situationer subtraheras från varandra och skillnaderna analyseras, enligt nedan. 

 
Hdiff = Hframtida - Hnuvarande 

 

Hdiff = Förändring i grundvattennivå [m] 

Hnuvarande = Nuvarande grundvattennivå [m] 

Hframtida   = Framtida grundvattennivå [m] 

 

Skillnaderna kan sedan plottas på en karta och isolinjen för en viss förändring kan markeras. 

 

Vid analysen av förändring av grundvattennivåerna har vi bedömt att en förändring mindre än c:a 

1.0 m, är svår att särskilja från naturliga förändringar och variationer i grundvattennivå. En indirekt 

påverkan från de utökade täkterna på grundvattennivåerna kan därför sägas inträffa om förändringen i 

grundvattennivå (pga utökade täkter) är större än c:a 1.0 m. Detta värde (1.0 m) kan vi kalla för ett 

gränsvärde. I figurerna nedan som presenterar påverkansområden begränsas alltså 

påverkansområdena av linjer som representerar ett gränsvärde lika med 1.0 m.   

 

De naturliga årliga variationerna i grundvattennivå i jordlagren tenderar att vara mycket stora för det 

studerade systemet, ofta mycket större än 1.0 m. Detta diskuteras i Kapitel 2.5 (Figur 2-1 och Figur 

2-2). I tex borrhål BH86 varierar vattennivåerna under året med en amplitud på c:a 20 m, och den 

omättade zonen är i slutet av lågvattenperioden av samma storlek eller något större (dvs 20 m). 

 

Storleken på påverkansområdet varierar med storleken på gränsvärdet: Ju mindre gränsvärde ju större 

påverkansområde. Vad som ofta glöms bort när storleken på gränsvärdet diskuteras är dock att 

analysens osäkerhet också beror av gränsvärdets storlek: Ju mindre gränsvärde ju större är osäkerhet i 

storleken på det beräknade påverkansområdet. Därför är det orimligt att välja ett gränsvärde som är 

mycket mindre än naturliga variationer i grundvattennivå och mycket mindre än osäkerheten i 

topografi och uppmätta grundvattennivåer. 

 

Dessutom bör man vid val av gränsvärdets storlek också ha i minnet den osäkerhet som ges av att 

modellen är kalibrerad för ett begränsat område kring File Hjadar och täkterna. Ett litet gränsvärde 

kommer att ge ett stort påverkansområde, som kan sträcka sig långt bortom det område för vilken 

modellen är kalibrerad, och detta kan leda till en mycket osäker uppskattning av påverkansområdets 

storlek. 

 

För det studerade systemet, med dess komplexa hydrogeologi, mycket stora årliga variationer i 

grundvattennivå och stora omättde zoner, är det direkt olämpligt att välja ett gränsvärde som är 

mindre än 1 m. 

 

Den indirekta påverkan av den utökade täkten beräknas genom att grundvattennivåerna för Scenario 

2041D subtraheras från grundvattennivåerna för Scenario 2021. Scenario 2021 används som referens 

vid jämförelserna, eftersom Cementa har tillstånd att driva täktverksamhet fram tills dess, och det är 

påverkan efter 2021 som är syftet med analysen. Beräkning av påverkansområdena har utförts för 

både en högvattensituation och en lågvattensituation. 
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Scenario 2021:   

Täkternas storlek såsom de förväntas vara år 2021.  

Pall 1 i Västra brottet brutet ned till -26 möh. Dränerat. 

Pall 2 i Västra brottet brutet ned till -48 möh. Vattenfylld upp till nivån -28 möh.  

Pall 1 i File hajdar bruten ned till nivån +20 möh. Dränerat. 

Pall 2 inte inkluderad. 

 

Scenario 2041D:   

Täkternas storlek såsom de förväntas vara år 2041.  

Pall 1 i Västra brottet brutet ned till -26 möh. Dränerat. 

Pall 2 i Västra brottet brutet ned till -48 möh. Vattenfylld upp till nivån -28 möh.  

Pall 1 i File hajdar bruten ned till nivån +20 möh. Dränerat. 

Pall 2 i File hajdar bruten ned till nivån +5 möh. Dränerat. 

 

Skillnad i grundvattennivå [Nivå2041D – Nivå2021] 

 

Följande lager har analyserats (se Figur 4-5): 

 Grundvattenytan 
1
 

 Zon FHZ2 Lager 29  

 Zon A        Lager 27 

 Zon D        Lager 21 

 

December representerar högvattensituationen och Juli representerar lågvattensituationen 

De brandgula linjerna visar på en avsänkning av grundvattentrycken på 1 m. 

 

Resultaten visas i Figur 8-4 till Figur 8-7. 

                                                 
1
 Såsom tidigare förklarats har i modellen grundvattenytan definieras som den översta nivån där tryckpotentialen är positiv. När 

modellen skall bestämma grundvattenytans nivå så analyseras tryckpotentialen för de olika geologiska lagren från markytan och nedåt, 

tills dess en nivå hittas där tryckpotentialen är större än noll. I den omättade zonen ovanför grundvattenytan är tryckpotentialen mindre 

än noll. I den mättade zonen under grundvattenytan är tryckpotentialen störrre än noll.  Under transienta förhållanden, eller nära 

uttagsbrunnar med stor vattenproduktion, kan det förekomma flera olika nivåer där tryckpotentialen är nära noll. Det är den översta 

nivån där tryckpotentialen är positiv som i modellen markeras som grundvattenytans nivå. 
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Högvatten 

 

 
Lågvatten 

 

Figur 8-4 Indirekt påverkansområde, 1 m avsänkning. Jämförelse 2021 och 2041D.  Grundvattenytan, Högvatten 

(dec) och lågvatten (juli). 
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Högvatten 

 

 
Lågvatten 

 

Figur 8-5 Indirekt påverkansområde, 1 m avsänkning. Jämförelse 2021 och 2041D.  FHZ2 Lager 29 (se Figur 4-5), 

Högvatten (dec) och lågvatten (juli). 
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Högvatten 

 

 
Lågvatten 

 

Figur 8-6 Indirekt påverkansområde, 1 m avsänkning. Jämförelse 2021 och 2041D.  Zon A Lager 27 (se Figur 4-5), 

Högvatten (dec) och lågvatten (juli). 
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Högvatten 

 

 
Lågvatten 

 

Figur 8-7 Indirekt påverkansområde, 1 m avsänkning. Jämförelse 2021 och 2041D.  Zon D Lager 21 (se Figur 4-5), 

Högvatten (dec) och lågvatten (juli). 
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8.3 Påverkansområden för Scenario 2041D2 – Analys av 

grundvattennivåer 

Analysen av indirekta påverkansområden för Scenario 2041D2 som presenteras nedan, har utförts på 

samma sätt som analysen för Scenario 2041D som presenterades i det förra kapitlet (Kapitel 8.2). För 

metodik etc hänvisas till förra kapitlet. 

 

Resultat för Scenario 2041D2 presenteras endast för lågvattensituationen (juli) eftersom resultaten 

för högvattensituationen (december) är identiska med resultaten för Scenario 2041D (Kapitel 8.2). 

 

En jämförelse mellan Scenario 2041D och 2041D2 visar att de enda skillnaderna i grundvattennivåer 

och flöden är relativt lokala skillnader i området kring produktionsbrunnarna under juni-juli-augusti. 

Detta betyder att de indirekta påverkansområdena inte är desamma för Scenario 2041 och 2041D, se 

kapitel 8.3. 

 

Eftersom avsänkningen av vattennivåerna i produktionsbrunnarna inte är lika stora i Scenario 

2041D2 som i Scenario 2041D, så blir påverkansområdet nära produktionsbrunnarna mindre i 

Scenario 2041D2. Detta framgår av resultaten som visas i tre figurer nedan: Figur 8-8, Figur 8-9 och 

Figur 8-10. 

 

 



GRUNDVATTENMODELL CEMENTA SLITE 

Golder Associates. 2017.  JH. Ver 8 72 

 
Lågvatten: Grundvattenyta 

 
Figur 8-8 Indirekt påverkansområde, 1 m avsänkning. Grundvattenytan, Lågvatten (juli). 

 Jämförelse mellan 2021 och:  2041D (brandgul linje)  

 Jämförelse mellan 2021 och:  2041D2 (lila linje).   
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Lågvatten: Zon A. Lager 27 

 
Figur 8-9 Indirekt påverkansområde, 1 m avsänkning. Zon A Lager 27 (se Figur 4-5),  Lågvatten (juli). 

 Jämförelse mellan 2021 och:  2041D (brandgul linje)  

 Jämförelse mellan 2021 och:  2041D2 (lila linje).   
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Lågvatten: Zon D. Lager 21 

 
 

Figur 8-10 Indirekt påverkansområde, 1 m avsänkning. Zon D Lager 21 (se Figur 4-5),  Lågvatten (juli). 

 Jämförelse mellan 2021 och:  2041D (brandgul linje)  

 Jämförelse mellan 2021 och:  2041D2 (lila linje).   
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9. Vattenbalans för Tingstäde träsk 

Tingstäde träsk används som råvattentäkt av Gotlands kommun, vatten från Tingstäde träsk pumpas 

till bla Visby. I denna studie har vattenbalansberäkningar utförts för Tingstäde träsk med hjälp av den 

upprättade modellen, med syftet att undersöka om utökningen av File hajdar-täkten påverkar 

Tingstäde träsks vattenbalans. Vattenbalansen för Tingstäde träsk har simulerats för Scenario 2021 

och för Scenario 2041D.  

 

Storleken på Tingstäde träsk och dess avrinningsområde, som de är definierade i modellen, framgår 

av Figur 9-1.  Skillnaderna i area är inte stora mellan hur Tingstäde träsk och dess avrinningsområde 

uppskattats i modellen och hur områdena har uppskattats enl. Svenskt vattenarkiv. Skillnaderna beror 

av hur topografin har definierats i de olika beskrivningarna: 

 Sjöarea (enl. Svenskt vattenarkiv, via Wiki) = 4.68 km
2
 

 Sjöarea i modellen = 4.62 km
2 

 Avrinningsområde uppströms+sjöarea (enl. Svenskt vattenarkiv, via Wiki) = 20.2 km
2 

 Avrinningsområde uppströms+sjöarea i modellen = 18.5 km
2 

 

 
 
Figur 9-1 Tingstäde träsks. Den fri vattenyta n markeras med blå rutor. Avrinningsområdet markeras med grå linje. 

Den utförda vattenbalansen för Tingstäde träsk inkluderar nettonederbörden, ytvattenflöden och 

grundvattenflöden. Avdunstningen är inte explicit inkluderad, utan ingår i nettonderbörden, som är 

skillnaden mellan nederbörd och avdunstning. Nettonderbörden för Tingstäde träsk framgår av Tabell 

2-4. Tingstäde träsk har en negativ nettonederbörd under sommaren. Nettonederbörden för 

omgivningarna framgår av Tabell 2-3.  
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9.1 Fall 1: Beräknad vattenbalans för Tingstäde träsk i modellen 

I beräkningsfall 1 antas att inget råvatten tas ur Tingstäde träsk. Vattenbalansen för Tingstäde träsk 

inkluderar nettonederbörden, ytvattenflöden och grundvattenflöden. 

Simuleringen producerar ett totalt nettoinflöde som är 2 650 000 m
3
/år. 

Simuleringen producerar ett totalt nettoutflöde som är 1 000 000 m
3
/år. 

Simuleringen producerar en total nettobalans med ett överskott på 1 650 000 m
3
/år. 

 

Det är överskottet i den totala balansen som bildar flöden i ån som avvattnar sjön och även finns 

tillgänglig för dricksvattenproduktion i råvattentäkten. Den årliga variationen i vattenbalansen 

framgår av Figur 9-2. 

9.2 Fall 2: Beräknad vattenbalans för Tingstäde träsk i modellen 

I beräkningsfall 2 antas att råvattentäkten i Tingstäde träsk är i bruk och att 1 000 000 m
3
 pumpas 

från sjön, jämt fördelat under året. Vattenbalansen för Tingstäde träsk inkluderar nettonederbörden, 

ytvattenflöden, grundvattenflöden och uttaget från vattentäkten. 
 

Simuleringen producerar ett totalt nettoinflöde som är 2 650 000 m
3
/år. 

Simuleringen producerar ett totalt nettoutflöde som är 2 000 000 m
3
/år. 

Simuleringen producerar en total nettobalans med ett överskott på 650 000 m
3
/år. 

 

Det är överskottet i den totala balansen som bildar flöden i bäcken som avvattnar sjön. 

Den årliga variationen för vattenbalansen framgår av Figur 9-3. 
 

 

Figur 9-2 Fall 1: Beräknad vattenbalans för Tingstäde träsk för ett normalår. Vattenbalansen för Tingstäde träsk 

inkluderar nettonederbörden, ytvattenflöden och grundvattenflöden. 
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Figur 9-3 Fall 2: Beräknad vattenbalans för Tingstäde träsk för ett normalår. För Fall 2 inkluderar vattenbalansen 

nettonederbörden, ytvattenflöden, grundvattenflöden och uttaget i råvattentäkten. 

9.3 Beräknad vattennivå i Tingstäde träsk 

För att verifiera rimligheten i de redovisade vattenbalansberäkningarna har vi jämfört uppmätta och 

beräknade vattennivåer i Tingstäde träsk. Den uppmätta vattennivån i Tingstäde träsk varierar mellan 

ungefär 44.7 möh och 45.1 möh  [Gotlands kommun (2016) "Dricksvattensituationen på Gotland" Aaw J. 

och Bjergegaard-Pettersson S.]. I modellen är Tingstäde träsk definierat med en stillaliggande 

vattennivå på 44.92 möh. Denna nivå motsvarar ungefär medelvärdet för de uppmätta nivåerna. 

 

Balansvolymerna som visas i Figur 9-2 och Figur 9-3 kan användas för att i efterhand beräkna hur 

vattennivån i Tingstäde träsk skulle ha varierat baserat på de utförda vattenbalansberäkningarna, och 

de beräknade flödesvolymerna. Startpunkten för dessa beräkningar av sjöns vattennivå är en 

förmodad tröskelnivå på 45.1 möh. Resultaten ges nedan i Figur 9-4 och avser Fall 2. För Fall 2 antas 

det att ytvattentäkten i Tingstäde träsk pumpas med 1 miljon m
3
 per år. 

 

En jämförelse mellan beräknade och uppmätta nivåer ges i Figur 9-5. Av figuren framgår att den 

beräknade vattennivåvariationen stämmer rimligt väl med uppmätta nivåer (jämför de gröna och 

ljusblå linjerna i figuren) även om de beräknade nivåerna (grön linje) inte når riktigt lika lågt som de 

uppmätta nivåerna (ungefär 5cm för höga miniminivåer i modellen), och att återhämtningen under 

vintern går c:a en månad för fort i modellen. Det är fullt möjligt att kalibrera modellen så att en 

mycket god överensstämmelse mot uppmätta nivåer erhålls, t.ex. genom att justera nettonederbörden 

över Tingstäde träsk och i dess omgivningar, men det ligger bortom syftet med denna studie.  
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Figur 9-4 Beräknad vattennivåvariation i Tingstäde träsk för Fall 2. Ytvattentäkten i Tingstäde träsk pumpas med 

total 1 miljon m3 per år. 

 

Figur 9-5 Vattennivåvariationen i Tingstäde träsk. Från [Gotlands kommun (2016) "Dricksvattensituationen på 

Gotland" Aaw J. och Bjergegaard-Pettersson S.]. Den gröna kurvan visar de beräknade resultatet baserat 

på modellsimulering, den gröna kurvan ingår inte i originalfiguren. 
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9.4 Jämförelse mellan 2021 och 2041D 

En jämförelse av de producerade resultaten för Scenario 2021 och för Scenario 2041D visar att 

skillnaderna i de beräknade vattenvolymerna (balansvolymerna) är mycket små i jämförelse med 

övriga flöden i vattenbalansen och i beaktande av osäkerheterna i dessa flöden.  

 

Det bör påpekas att osäkerheterna i flödesvolymberäkningar av denna typ kan vara stora. Ett 

exempel: Avdunstningen från Tingstäde träsk under vår och sommar (april till augusti) uppskattas 

vara i storleksordningen 2 500 000 m
3
 Osäkerheten i denna uppskattning är inte obetydlig, om 

avdunstningen i själva verket är 10% mindre eller 10% större, vilket är fullt möjligt, så motsvarar den 

uppskattade osäkerheten i avdunstning en volym på ungefär 500 000 m
3
 (+/- 250 000 m

3
). Detta är 

ungefär dubbelt så mycket vatten som årsproduktionen i de kommunala vattentäkterna öster om File 

hajdar, och ungefär lika mycket vatten som den utpumpade volymen från File hajdar-täkten. 

 

Det beräknade nettoinflödet till Tingstäde träsk är ungefär lika med 2 650 000 m
3 

(normalår). 

Överskottet under ett normalår utgör ungefär 1 650 000 m
3
 (per år). För Scenario 2041D minskar 

inflödena till Tingstäde träsk med c:a 8 000 m
3
 (per år), vilket endast utgör 0.3% av inflödet och 

0.5% av överskottet.  

 

De ovan redovisade resultaten kan alltså sägas gälla för både för Scenario 2021 och Scenario 2041D. 

Ingen tydlig påverkan av täkternas utökning på Tingstäde träsks vattenbalans kan påvisas, baserat på 

modellberäkningarna. Denna slutsats stämmer väl med vad som tidigare diskuterats i Kapitel 8.1. 
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10. Flöden och nivå i Natura 2000 området på File hajdar 

Nedan redovisas en jämförelse av flöden i Natura 2000 området på File hajdar (inklusive 

naturreservatet Tiselhagen), för Scenario 2021 och Scenario 2041D.  Syftet är att undersöka hur den 

utökade täkten på File hajdar påverkar vattensituationen i Natura 2000 området. Det studerade 

områdets utsträckning framgår av Figur 10-1.  De angivna nivåerna och flödena nedan är resultat från 

modellsimuleringar, och avser ett medelår. 

 

File hajdar N2000 område ligger uppe på höjdområdet File hajdar och c:a 1.2 km från den utökade 

File hajdar-täkten. Det studerade området (N2000) har ett mycket begränsat avrinningsområde 

uppströms, grundvattennivåerna är anmärkingsvärt låga under sommaren och varierar mycket under 

året. Volymen ytvatten som strömmar genom N2000 området på File hajdar är ringa. 

 

 
 

Figur 10-1 Natura 2000 området på File hajdar och täkterna. Den grå linjen vid Natura 2000 området visar på 

områdets avrinningsområde (uppströms). 

För Scenario 2041D blir det ytterligare grundvattenavsänkningar under torrperioden, i jämförelse 

med Scenario 2021, men dessa upphämtas under aug-sep-okt månader (se Figur 10-2). Den extra 

grundvattenavsänkningen, som är nära 1.4 m (medel för området), sker endast under torrperioden. 

Under torrperioden (april-oktober) ligger grundvattenytan i medeltal flera meter under markytan, i 

slutet på juli c:a 8 m under markytan. Således sker påverkan under en period när grundvattenytan 

ändå ligger långt under markytan. Under höst och vinter sker det ingen extra avsänkning, för då 

ligger grundvattenytan för 2021 och 2041D nära markytan, och är då nästan identiska.  
 

Natura 2000 områdets storlek tillsammans med dess avrinningsområde uppströms är lika med 

1.22 km
2
. Nettonderbörden över detta område ger ett överskott (för 2041) på 188 000 m

3
. Flödena 

som har beräknats nedan bör jämföras med nettonderbörden över N2000 området och dess 

avrinningsområde, eftersom nettonederbörden över hela detta område finns tillgänglig för att bilda yt- 

och grundvatten. 

 

Avsänkningen av grundvattennivåerna och förändringarna i grundvattnets flödesriktningar leder till 

en ökad grundvattenbildning under vår och höst, under övergången mellan hög- och 
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lågvattensituationerna. Dessa förändringar i flöden är svåra att uppskatta eftersom de är mycket 

transienta, och eftersom den omättade zonen snabbt växer under våren och får betydande mäktighet, 

och snabbt minskar under hösten. En uppskattning av förändringarna i grundvattenflöden, baserat på 

modellberäkningar, är att dessa förändringar är ungerfär lika med 2 000 m
3
 (per år), vilket motsvarar 

ungefär 1% av nettonderbörden, en mycket ringa mängd. Modellen beräknar att utflödet av ytvatten 

minskar med 100 m
3
 (per år), vilket är en försumbar mängd. 

 

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

att utökningen av File hajdar-täkten främst påverkar grundvattennivåerna under sommaren (se Figur 

10-2) och då är grundvattenbildningen minimal. Under vintern när grundvattenbildningen äger rum 

är påverkan från täkten betydligt mindre. 

 

En slutsats av resultaten som presenteras i detta kapitel är att utökningen av täkten på File hajdar 

endast har en ringa påverkan (försumbar) på den hydrogeologiska situationen för Natura 2000 

området på File hajdar. 

 
 

Figur 10-2 Natura 2000 område på File hajdar. Beräknad medelvattennivå och beräknat utflöde. 
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11. Flöden och nivå i Natura 2000 området Bojsvätar  

Nedan redovisas en jämförelse av flöden i Natura 2000 området Bojsvätar, för Scenario 2021 och 

Scenario 2041D. Syftet är att undersöka hur den utökade täkten på File hajdar påverkar 

vattensituationen i Natura 2000 området. Det studerade områdets utsträckning framgår av Figur 11-1.  

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

 

Bojsvätar N2000 område skiljer sig hydrogeologiskt på flera sätt från N2000 området på File hajdar. 

File hajdar N2000 område ligger uppe på File hajdar och ligger relativet nära File hajdar-täkten; och 

detta område har ett mycket litet avrinningsområde uppströms, grundvattennivåerna är låga under 

sommaren och varierar mycket under året.  

 

Bojsvätar å andra sidan ligger i en svagt utvecklad dalgång nedströms ett relativt stort 

avrinningsområde. Mängden ytvatten som strömmar genom N2000 området på File hajdar är ringa. 

Mängden ytvatten som strömmar genom Bojsvätar N2000 området är relativt stort, ungefär lika stort 

som tillflödet till Tingstäde träsk. Grundvattennivåerna i Bojsvätar ligger mycket nära markytan och 

variationen under året är inte stora. 

 

 
 
Figur 11-1 Natura 2000 området Bojsvätar och täkterna. Den grå linjen visar på N2000 områdets avrinningsområde 

(uppströms) för Scenario 2041D.  

Natura 2000 områdets storlek tillsammans med dess avrinningsområde uppströms är lika med 

17.6 km
2
 (för Scenario 2041D). Nettonderbörden över detta område ger ett överskott på hela 

2 700 000 m
3
(per år). Flödena som har beräknats nedan bör jämföras med nettonderbörden över 

N2000 området och dess avrinningsområde, eftersom nettonederbörden över hela detta område finns 

tillgänglig för att bilda yt- och grundvatten. 
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För Scenario 2041D förutsäger modellen en ytterligare avsänkning av grundvattennivån under 

torrperioden som är i storleksordningen 0.1 m (medelvärde). Detta är en avsänkning som är så liten 

att den inte bör särskiljas från modellens beräkningsnoggrannhet (se Figur 11-2).  

 

Med avseende på grundvattenflöden som utströmmar från det studerade området så förändras dessa 

med ungefär 400 m
3
 (per år), vilket motsvarar ungefär 0.01% av nettonderbörden, en helt försumbar 

mängd. 

 

Flödena i det studerade N2000 området är helt dominerat av ytvattenflöden. För N2000 området har 

volymen ytvatten (per år) som lämnar N2000 området beräknas till (se Figur 11-2): 

- För Scenario 2021      =  2 540 000 m
3
 

- För Scenario 2041D   =  2 420 000 m
3
 

 

För 2041D minskar alltså ytvattenflödet genom N2000 området med knappt 120 000 m
3
 (per år) 

vilket motsvarar ungefär 4.4% av nettonderbörden över N2000 områdets avrinningsområde (vid 

2041D). En ringa påverkan.  

 

Det skall också nämnas att det till stor del är samma ytvattenflöden som påverkas i N2000 området 

Bojsvätar som i N2000 området Hejnum Kallgate. Eftersom avrinningsområdena överlappar 

varandra, och det är samma bäck som genomströmmar båda områdena. Det är alltså inte korrekt att 

summera minskningen i ytvattenflöden i N2000 området Bojsvätar och minskningen i N2000 

området Hejnum Kallgate, det är samma bäck och huvudsakligen samma vatten i båda fallen. 

 

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

N2000 området, vid Scenario 2041D istället rör sig mot den utökade täkten, se i Kapitel 8.1.  

 

En slutsats av resultaten som presenteras ovan är att utökningen av täkten på File hajdar endast har en 

ringa påverkan på den hydrogeologiska situationen för Bojsvätar Natura 2000 område.  
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Figur 11-2 Natura 2000 område Bojsvätar. Beräknad medelvattennivå och beräknat utflöde. 



GRUNDVATTENMODELL CEMENTA SLITE 

Golder Associates. 2017.  JH. Ver 8 85 

12. Flöden och nivå i Natura 2000 området Hejnum 

Kallgate  

Nedan redovisas en jämförelse av flöden i Natura 2000 området på Hejnum Kallgate (inklusive 

naturreservatet Kalgatburg), för Scenario 2021 och Scenario 2041D. Syftet är att undersöka hur den 

utökade täkten på File hajdar påverkar vattensituationen i Natura 2000 området.  

 

Eftersom N2000 området är stort och endast den norra delen påverkas av täktens utökning har endast 

den norra delen studerats. Det studerade områdets utsträckning framgår av Figur 12-1. De angivna 

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

 

För Scenario 2041D förutsäger modellen en ytterligare avsänkning av grundvattennivån i N2000 

områdets norra del (det studerade området) i slutet på torrperioden på 0.6 m (medelvärde), se Figur 

12-2. Den extra grundvattenavsänkningen sker endast under 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. Grundvattennivåerna ligger generellt nära markytan och variationen under året är 

inte stora. 

 

Det studerade området och dess avrinningsområde har tillsammans en storlek lika med 11 km
2
. 

Nettonderbörden över detta område ger ett överskott (för 2041) på 1 660 000 m
3
(per år). Flödena 

som har beräknats nedan bör jämföras med nettonderbörden över det studerade områdets 

avrinningsområde, eftersom hela detta områdes nettonederbörd finns tillgänglig för att bilda yt- och 

grundvatten. 

 

Med avseende på grundvattenflöden som utströmmar från det studerade området så minskar dessa 

med ungefär 12 000 m
3
 (per år), vilket motsvarar ungefär 0.7% av nettonderbörden, en mycket ringa 

mängd. 

 

Med avseende på ytvattenflöden som utströmmar från det studerade området så minskar dessa med 

ungefär 110 000 m
3
 (per år), vilket motsvarar ungefär 7% av nettonderbörden, en ringa mängd. 

 

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

Hejnum Kallgate. 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 igenom den norra delen av 

Hejnum Kallgate Natura 2000-område 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 110 000 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 Hejnum Kallgate Natura 2000-område blir minskningen i utströmning från Hejnum Kallgate 

mindre än redovisade 110 000 m
3
 per år. Detta har studerats av Bergab och redovisas i PM Ytvatten. 
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Det skall också nämnas att det till stor del är samma ytvattenflöden som påverkas i N2000 området 

Bojsvätar som i N2000 området Hejnum Kallgate. Eftersom avrinningsområdena överlappar 

varandra, och det är samma bäck som genomströmmar båda områdena. Det är alltså inte korrekt att 

summera minskningen i ytvattenflöden i N2000 området Bojsvätar och minskningen i N2000 

området Hejnum Kallgate, det är samma bäck och huvudsakligen samma vatten i båda fallen. 

 

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

N2000 området, vid Scenario 2041D istället rör sig mot den utökade täkten, se Kapitel 8.1.  

 

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

att utökningen av File hajdar-täkten främst påverkar grundvattennivåerna under sommaren (se Figur 

10-2) och då är grundvattenbildningen minimal. Under vintern när grundvattenbildningen äger rum 

är påverkan från täkten mindre. 

 

En slutsats av resultaten som presenteras ovan är att utökningen av täkten på File hajdar endast har en 

ringa påverkan på den hydrogeologiska situationen för norra delen av N2000 området Hejnum 

Kallgate. För södra delen av N2000 området är påverkan helt försumbar. 
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Figur 12-1 Natura 2000 området Hejnum Kallgate och täkterna (mörkgrön linje). Den ljusgröna linjen vid Natura 

2000 området visar på områdets norra del, som är det studerade området. Den grå linjen vid Natura 2000 

området visar på det studerade områdets avrinningsområde (uppströms). 
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Figur 12-2 Natura 2000 område Hejnum Kallgate norra delen. Beräknad medelvattennivå och beräknat utflöde. 
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13. Beräkning av salthalter i grundvattnet 

13.1 Inledning 

Alla beräkningar som presenterats i denna studie inkluderar salthalter i grundvattnet och de 

densitetseffekter som följer av salthalterna i grundvattnet. Saltet är alltså inkluderat även i de 

beräkningar som redovisas i de föregående kapitlen.  

 

Salt grundvatten förekommer på Gotland på olika djup beroende på de hydrogeologiska 

förutsättningarna. Det salta grundvattnet har olika ursprung, vanligtvis kan man identifiera tre olika 

typer av saltvatten, och naturligtvis blandningar av dessa typer: (i) Vatten som har sitt ursprung i den 

nuvarande Östersjön (dvs. havsvatten), (ii) Gammalt havsvatten som har sitt ursprung i Östersjöns 

tidigare faser, normalt avses härmed det salta Litorinahavet (s.k. relikt havsvatten), samt slutligen 

(iii) Ett mycket gammalt och mycket salt grundvatten, som delvis har sitt ursprung i kemiska 

processer under mycket lång tid mellan grundvattnet och omgivande berggrund. 

 

Efter den senaste istiden har Östersjön haft en varierande utveckling med ömsom sötvatten och 

ömsom saltvatten.  Östersjöns olika stadier brukar av geologer beskrivas som: 
 

Baltiska issjön 11 500 – 8 300 f.Kr. (sötvatten) 

Yoldiahavet 8 300 – 7 500 f.Kr. (bräckt sötvatten/saltvatten) 

Ancylussjön 7 500 – 6 000 f.Kr. (sötvatten) 

Littorinahavet 6 000 – 1 000 f.Kr. (saltvatten) 

Limneahavet 1 000 f.Kr. – nutid  (bräckt sötvatten/saltvatten) 

 

Det som nu är Östersjön var under perioden c:a 6000 år fkr till 1000 år fkr ett salt innanhav. Detta 

hav brukar benämnas som Litorinahavet. Saltvattnet i Litorinahavet var inte så salt som vattnet i 

världshaven, men det uppvisade de högsta salthalterna under Östersjöns utvecklingshistoria efter den 

senaste istiden. De högsta salthalterna i Litorinahavet (vid Gotland) kan antas ha varit ungefär 

14 kg/m
3
.  

 

Vågerrosion längs med havens standlinjer påverkar markytans undulation vid strandlinjen, särskilt 

om strandlinjen ligger på en stadig nivå under en längre tidsperiod – en strandvall kan då bildas. Den 

vall som littorinahavets högsta kustlinje lämnat efter sig kallas littorinavallen. På grund av att 

landhöjningen efter istiden (och efter Litorinahavets period) har varierat i storlek längs med 

Östersjöbäckenet, påträffas Litorinavallen på olika nivåer, lägre nivåer i söder och högre nivåer i norr 

(vallen låg på samma nivå när den bildades). På södra Gotland kan Litorinavallen hittas på nivån 

+15 möh, och på norra Gotland på nivån +27 möh. Figur 13-1 (nedan) är en kopia på ett kartblad 

som visar Ancylussjöns och Litorinahavets maximala utbredning på Gotland. Av kartan framgår att 

den s.k. Littorinavallen löper i nord-sydlig riktning mellan Tingstäde träsk och Slite på en bedömd 

nivå kring +25 möh.  (Karta enligt Munthe et al. (1933)). 

 

Som ett minne av Litorinahavet förekommer ibland ett saltare grundvatten än dagen Östersjövatten 

på lite större djup längs med Gotlands kuster. Detta saltvatten kan anses ha sitt ursprung i 

Litorinahavet, och förekommer företrädesvis nära/mellan Litorinavallen och dagens östersjö.  
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Figur 13-1 Karta visande Ancylussjöns och Litorinahavets maximala utbredning på Gotland. Av kartan framgår att 

den s.k. Littorinavallen löper i nord-sydlig riktning mellan Tingstäde träsk och Slite på en bedömd nivå 

kring +25 möh.   /Karta enligt Munthe et al. (1933) 
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13.2 Beräkningsmetodik 

Salthalten beräknas med hjälp av en transportekvation, den sk. advektions-diffusions ekvationen, se 

Ekvation 3-3. Transportekvationen är betydligt mer komplicerad att lösa numeriskt än ekvationerna 

som beskriver grundvattenflödet i den mättade och omättade zonen (Ekvation 3-1 och Ekvation 3-2).  

 

Beräkningskoden som har använts i denna studie (Geoan) inkluderar ett antal mycket robusta 

lösningsmetoder som kan lösa transportekvationen med god noggrannhet även för mycket 

komplicerade system, t.ex. Crank-Nicolsons metod och Split-operator metoder. 

 

Beräkningsproceduren består av att varje månad indelas i ett stort antal tidsteg, för varje tidsteg löses 

först flödesekvationerna (med densitetseffekter) med avseende på tryck, sedan löses 

transportekvationen med avseende på koncentration och därefter löses flödesekvationerna med 

densitetseffekter igen. Denna procedur upprepas många gånger för varje månad. Se Figur 13-2, 

nedan.  

 

Yes
END

Calculation of coefficients of flow equation

Solving flow equation by use of iterations

Calculation of coefficients of transport equation

Solving transport equation for Concentrations.

Updating results of flow calculations, 
e.g. pressure, potential and velocities

No

Sub
iterations

Intermediate
loop

Main iterations of.
the global time step.

Sub
iterations

Local
time stepping

Updating results of transport calculations,
concentrations and density. 

Reached final time step?

Solving flow equation by use of iterations

Updating results of flow calculations, 
e.g. pressure, potential and velocities

Sub
iterations

 
Figur 13-2 Flödesschema som presenterar den numeriska procedure för lösning av flödesekvationen och 

transportekvationen. Flödesekvationen löses för tryck och transportekvationen löses för koncentration. 

Densitetseffekterna är dock helt obetydliga för grundvattnet i de vattenförande lagren vilka förser 

täkterna och produktionsbrunnarna med grundvatten. På större djup i berget förekommer saltvatten 

med högre halter, men eftersom salthalterna på djupet i modellen aldrig når över de salthalter som 

förekom i Litorina havet (c:a 14 kg/m
3
) så blir densitetseffekterna inte av någon avgörande betydelse. 
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13.3 Randvillkor 

Transportekvationen måste definieras med adekvata randvillkor, som beskriver hur salthalter och 

salttransport förekommer längs med modellens sidor. Specificerade koncentrationer har använts som 

randvillkor på tre olika delar av modellen: (A) längs med modellens bas, (B) längs med nuvarande 

havsbotten och (C) överst i modellen längs med topografin. 

 

Som nämnts ovan så har Östersjön haft en varierande utveckling med ömsom sötvatten och ömsom 

saltvatten. Därför förekommer ibland ett saltare grundvatten än havsvattnet på lite större djup längs 

med Gotlands kuster, detta saltvatten kan anses ha sitt ursprung i Litorinahavet. Vid Slite nådde 

Litorinahavet upp till en nivå som i dagens höjdsystem ungefär motsvarar en nivå på +25 möh, och 

hade en högsta salthalt som vid Gotland kan antas ha varit ungefär 14 kg/m
3
.  

 

 
 

Figur 13-3 Specificerade koncentrationer längs med modellens bas. Enhet= [kg/m
3
]. Min=0, Max= 14 kg/m

3
. 

A: Längs med modellens bas (-200 möh) har specificerade salthalter använts som randvillkor. Under 

den topografiska nivån för Litorinahavet (+25 möh) och utåt mot modellens yttre begränsningar, har 

ett saltvatten definierats längs med modellens botten, med en initial salthalt på 14 kg/m
3
. Några 

kilometer innanför den topografiska nivån +25 möh (mot mitten av modellen) har salthalten längs 

med modellens botten satts till noll. Mellan dessa två områden (Litorinavallen och modellens inre) 

interpolerades sedan koncentrationerna mjukt från 14 kg/m
3
 till noll (längs med modellens botten). 

Därefter låstes dessa koncentrationer och användes som randvillkor längs med modellens bas. Se 

Figur 13-3. Av figuren framgår det att under de kommunala vattentäkterna, vid modellens bas, är den 

specificerade koncentrationen ungefär 8 kg/m
3
 (på nivån -200 möh). 
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B: De översta cellerna i modellen som har en topografisk nivå som är mindre än 0 möh, definieras 

med en konstant specificerad koncentration som är lika med havets (Östersjön) nuvarande salthalt, 

som sätts till 7 kg/m
3
. Dessa celler befinner sig under havets nuvarande nivå längs med havsbotten. 

 

C: Övriga celler längs med modellens topografi definieras med en koncentration som är lika med 

noll.  

 

Nettonederbörden som infiltrerar längs med modellens ovan yta är alltid sötvatten. Modellens laterala 

gränser har definieras som täta.  

13.4 Diffusion och dispersion 

I transportekvationen ingår två olika transportprocesser, dispersion och advektion. Dispersion är en 

kombinerad transportprocess för spridning av massa, som följer av diffusion och grundvattnets 

rörelse. Dispersion verkar i koncentrationsgradientens riktning, alltså i samma riktning som 

diffusionen, inte i grundvattnets flödesriktning. Advektion är den transport av massa som följer 

direkt av grundvattnets rörelse, alltså att det lösta ämnet (salt) följer med grundvattnets rörelser. 

Advektionen beror direkt av vattnets flödeshastighet, flödesriktning och koncentrationen i vattnet. 

Advektion verkar i grundvattnets flödesriktning.  

 

Diffusion/dispersion är den dominerande transportprocessen vid små flöden, och advektion är den 

dominerade transportprocessen vid stora flöden. Det är tyvärr inte helt ovanligt att dispersionen i en 

transportmodell tillåts bli den helt dominerande transportprocessen också vid stora flöden eftersom 

den hydromekaniska dispersionen ofta formuleras som direkt och obegränsat kopplad till 

flödeshastigheten. En sådan beskrivning är dock felaktig och den är inte en bra beskrivning av ett 

naturligt transportsystem. Orsaken till att en sådan beskrivning ibland förekommer i 

transportmodeller är troligen att en dispersionsdominerad transport är mycket lättare att lösa 

numeriskt än en beskrivning där transporten är dominerad av advektion. I den upprättade modellen är 

den hydromekaniska dispersionen inte obegränsat kopplad till grundvattnets flödeshastighet. I den 

upprättade modellen kan dispersionen aldrig bli större än två gånger diffusionen och detta villkor 

följer av en särskild icke-linjär formulering av den hydromekaniska dispersionen. Därmed blir 

transporten advektionsdominerad när flödeshastigheterna blir stora. 

 

I den upprättade modellen sprids saltet på grund av advektion, diffusion och en mycket begränsad 

hydromekanisk dispersion, dessutom på grund av att bergmassans genomsläpplighet har definierats 

som heterogen, vilket påverkar och sprider ut grundvattnets flödesriktningar. Detta är det korrekta 

sättet att modellera denna spridningsprocess. 

 

Följande parametervärden har använts i modellen: 

- Diffusivitet (molecular diffusivity) = 5E-10  [m
2
/s] 

- Dispersionslängd = 0.1 gånger storleken på beräkningscellen i flödesriktningen  [m]. 

- Maximal dispersion = 2 gånger diffusionen. 
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13.5 Initialvillkor 

Med avseende på saltkoncentrationer har en stationär situation använts som initialvillkor för alla de 

simuleringar som redovisats i de föregående kapitlen. Av matematiska orsaker är simuleringar med 

transportekvationen tidsberoende simuleringar . Detta betyder att det applicerade initialvillkoret har 

uppnåts efter en lång icke stationär (tidsberoende) simulering av flöden och salthalter som avslutades 

när saltkoncentrationerna stabiliserades och ej länge förändrades. Under denna initiala simulering av 

salthalter förändrades inte några modellparametrar, den initials simuleringen representerade en 

medelsituation för Scenario 2016. 

 

Eftersom initialvillkoret är ett stationärt tillstånd kan isolerade inneslutningar av s.k. relikt (fossilt) 

saltvatten inte förekomma i modellen. Salthalterna i modellen står i direkt förbindelse med modellens 

randvillkor. Som förklarats i tidigare kapitel (se Kapitel 4.8 ) så är bergmassan definierad med en 

heterogen genomsläpplighet, det förekommer alltså i modellen bergblock med stor genomsläpplighet 

och bergblock med ytterst liten genomsläpplighet. Lågpermeabla bergblock kan påträffas mer eller 

mindre överallt i modellen. I modellen kan det förekomma saltkoncentrationer i grundvattnet i 

bergblock med liten genomsläpplighet på ringa djup. I modellen är detta inte isolerade fickor av 

saltvatten, utan dessa saltkoncentrationer står alltid i förbindelse med hela det simulerade 

saltvattensystemet. 

13.6 Kalibrering och resultat för Scenario 2016 

Saltkoncentrationerna har kalibrerats så att de initiala koncentrationerna i de kommunala 

produktionsbrunnarna stämmer rimligt väl med uppmätta värden. Kalibreringen baserades på 

justeringar av den hydrauliska genomsläppligheten i de vattenförande zonerna (heterogen), och 

genom justering av randvillkoret längs med modellens bas. Generellt kan sägas att ju större 

genomsläpplighet i de övre lagren desto lägre koncentrationer i de övre lagren. Detta följer av att stor 

genomsläpplighet ger en stor inströmning av sötvatten via markytan. Ju högre koncentrationer längs 

med modellens bas, desto högre koncentrationer i grundvattnet på alla nivåer. Ju lägre geometrisk 

nivå på modellens bas, desto lägre koncentrationer i modellen.    

 

När vi talar om salthalten i grundvatten så menar vi i denna studie kloridhalten. När salthalterna blir 

för höga blir grundvattnet olämpligt som dricksvatten, vattnet blir korroderande och det smakar 

bräckt och salt. Vid 100 mg/l klorid (0.1 kg/m
3
) anses dricksvatten som anmärkningsvärt ur teknisk 

synpunkt pga saltets korroderande egenskaper. Överstiger kloridhalten 300 mg/l (0.3 kg/m
3
) anses 

vattnet med tvekan tjänligt (främst ur teknisk synpunkt) och vattnet börjar även smaka salt. 

 

Uppmätt koncentration i produktionsbrunnarna ligger på ungefär 0.013 kg/m
3
 vid mätningar under 

augusti månad. Således långt under gränsen för när vattnets kloridhalt kan anses vara ett problem. 

Augusti månad är en del av den period under vilken nettonederbörden är minimal och under vilken 

produktionsbrunnarna når sina lägsta vattennivåer och det är troligt att koncentrationerna är som 

högst under denna period. 

 

Modellen beräknar ett flödesviktat medelvärde för vattnet som pumpas ur produktionsbrunnarna, 

detta värde skall motsvara salthalten i ett vattenprov taget i en position där vattnet, från de olika 

brunnarna och från de olika vattenförande lagren i brunnarna, har blandats.  
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För Scenario 2016 och för april månad producerar den kalibrerade modellen en (blandad) salthalt i 

produktionsbrunnarna som ligger på 0.011 kg/m
3
 , och i början av augusti produceras en salthalt som 

är lika stor som den uppmätta halten (0.013 kg/m
3
).  Den transienta kalibreringen av salthalterna i 

brunnarna får därmed anses vara god. 

 

Variation i simulerad salthalt i produktionsbrunnarna (blandat och flödesviktat värde) visas i Figur 

13-4 (nedan). Figuren visar också variationen i vattennivå i produktionsbrunnarna. 

Totalproduktionen i brunnarna är konstant och satt till 220 000 m
3
/år. En jämförelse mellan kurvorna 

visar tydligt sambandet mellan vattennivå och salthalt. Ju lägre vattennivåer i brunnarna, desto högre 

salthalter. Detta är ett naturligt samband, som följer av att när vattennivåerna i brunnarna är låga, så 

är andelen vatten som kommer från större djup större, och vatten från större djup tenderar att 

innehålla mer salt. 

 

 
 

Figur 13-4 Scenario 2016. Variation i simulerad salthalt i produktionsbrunnarna (blandat och flödesviktat värde) 

Figuren visar också variationen i vattennivå i produktionsbrunnarna.  

Skillnaderna i koncentration under året är tydliga i Figur 13-4, men om man plottar 

koncentrationerna i en tvärsektion eller annan kartliknande figur, så framgår det tydligt att det inte 

förekommer några större förändringarna i koncentrationer under ett år. Det är egentligen bara i zonen 

mellan sött och salt vatten, där koncentrationerna av salt är låga, som man kan se några tydliga 

förändringar i koncentrationer under ett normalår. 
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13.7 Scenario 2016 koncentrationer i produktionsbrunnarna 

De kalibrerade salthalternas variation med djupet, vid produktionsbrunnarna, framgår av Figur 13-5, 

som visar simulerade saltkoncentrationer i vertikala profiler (vid produktionsbrunnarna). Notera att 

koncentrationerna anges med logaritmisk skala. Figuren visar att koncentrationen i grundvattnet som 

strömmar in i brunnarna från vattenförande lager längst ned i brunnarna, har en koncentration som 

ligger nära eller över 0.1 kg/m
3
. Detta vatten blandas med vatten som inströmmar från vattenförande 

lager längre upp i brunnarna, och den slutliga blandningen får en koncentration (0.011 kg/m
3
) som är 

långt under värdet  0.1 kg/m
3
. Vid brunnarnas olika horisontala positioner når koncentrationerna över 

smakgränsen på olika djup, dessa djup varierar mellan 60 m och 100 m. Brunnarna är ungefär 60 m 

djupa. 

 

 
Figur 13-5 Scenario 2016. Simulerade saltkoncentrationer i vertikala profiler vid produktionsbrunnarna. Notera att 

koncentrationerna anges med logaritmisk skala. 
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13.8 Scenario 2016 koncentrationer på djup och i tvärsnitt 

Saltkoncentrationer i en tvärsektion (Väst-Öst) genom Västra brottet visas i Figur 13-6.  

Saltkoncentrationer i en tvärsektion (Väst-Öst) genom File hajdar-täkten visas i Figur 13-7. 

 

Under Västra brottet är salthalterna höga och detta är ett resultat av att salt grundvatten strömmar 

underifrån och upp mot Västra brottet. Figurerna visar också hur de kommunala 

produktionsbrunnarna ligger på gränsen till det salta grundvattnet. Orsaker till att det salta 

grundvattnet ej når fram till brunnarna är att det finns ett betydande flöde av sötvatten från de 

vattenförande zonerna under File hajdar mot brunnarna och dessutom är brunnarna placerade i en 

nord-sydlig krosszon och en stor mängd sötvatten infiltrerar i krosszonen i brunnarnas omgivning. 

 

Även om det inte har direkt bäring på produktionsbrunnarna och täkterna, så kan det vara av visst 

intresse att analysera den simulerade förekomsten av salt grundvatten kring Slite, File hajdar och 

Hejnum hällar. Figur 13-8 baseras på simulerade saltkoncentrationer i grundvattnet för Scenario 2016 

(april). Den rastrerade ytan (röda linjer) i figuren markerar områden inom vilka saltkoncentrationen 

överstiger värdet, 0.1 kg/m
3
, på djupet 50 m (under markytan). Inom de rastrerade områdena 

förekommer alltså salt grundvatten på ett djup som är mindre än 50 m. I de icke rastrerade områdena 

är djupet till saltvattnet större än 50 m. 
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Figur 13-6 Scenario 2016 (juli). Simulerade koncentration av salt (Cl) i grundvattnet. Tvärsektion (Väst-Öst) genom 

Västra brottet. Under Västra brottet är salthalterna höga, detta är ett resultat av att salt grundvatten 

strömmar underifrån och upp mot Västra brottet. Figuren visar också hur de kommunala 

produktionsbrunnarna ligger på gränsen till det salta grundvattnet. Orsaker till att det salta grundvattnet 

ej når fram till brunnarna är att det finns ett betydande flöde av sötvatten från de vattenförande zonerna 

under File hajdar mot brunnarna, dessutom är brunnarna placerade i en nord-sydlig krosszon, och en stor 

mängd sötvatten infiltrerar i krosszonen i brunnarnas omgivning. 
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 Tvärsnittens placering: Gul linje utgör placeringen av tvärsektionen genom File hajdar och röd linje utgör 

placeringen av tvärsektionen genom Västra brottet  
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Figur 13-7 Scenario 2016 (juli). Simulerade koncentration av salt (Cl) i grundvattnet. Tvärsektion (Väst-Öst) genom 

täkten på File hajdar. Figuren visar hur de kommunala produktionsbrunnarna ligger på gränsen till det 

salta grundvattnet. Orsaker till att det salta grundvattnet ej når fram till brunnarna är att det finns ett 

betydande flöde av sötvatten från de vattenförande zonerna under File hajdar mot brunnarna, dessutom är 

brunnarna placerade i en nord-sydlig krosszon, och en stor mängd sötvatten infiltrerar i krosszonen i 

brunnarnas omgivning. 
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 Tvärsnittens placering:  Gul linje utgör placeringen av tvärsektionen genom File hajdar och röd linje 

utgör placeringen av tvärsektionen genom Västra brottet  
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Figur 13-8 Scenario 2016 (april). Simulerade saltkoncentrationer i grundvattnet. Den rastrerade ytan (röda linjer) 

markerar områden inom vilka saltkoncentrationen överstiger värdet, 0.1 kg/m
3
, på djupet 50 m (under 

markytan). Inom de rastrerade områdena förekommer alltså salt grundvatten på ett djup som är mindre än 

50 m. I de icke rastrerade områdena är djupet till saltvattnet större än 50m. 
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13.9 Jämförelse av koncentrationer 2021 och 2041D 

En jämförelse av simulerade koncentrationer och vattennivåer i produktionsbrunnarna för Scenario 

2016 och Scenario 2041D, visas i Figur 13-9. Av figuren framgår att koncentrationerna för 2016 och 

2041D är väldigt lika. Den enda skillnaden är att för Scenario 2041D blir de simulerade 

koncentrationerna under juli-augusti något högre. Skillnaden är dock inte stor och koncentrationerna 

är mycket lägre än värdet, 0.1 kg/m
3
.  

 

Att koncentrationerna ökar en aning under sommaren i Scenario 2041D är en rimlig följd av att 

vattennivån i produktionsbrunnarna i Scenario 2041D avsänks några meter extra under sommaren (i 

jämförelse med Scenario 2016).  I Scenario 2041D2 så blir salthalterna mindre påverkade än i 

Scenario 2041D. 

 

En slutsats av resultaten som presenteras i Figur 13-9 är att utökningen av täkten på File hajdar 

endast har en försumbar påverkan på saltkoncentrationerna i de kommunala produktionsbrunnarna. 

 

 

 
 
Figur 13-9 Jämförelse av simulerade koncentrationer och vattennivåer i produktionsbrunnarna för Scenario 2016 och 

Scenario 2041D. 
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14. Slutsatser 

Syftet med denna studie är att utvärdera hur grundvattensituationen i det studerade området påverkas 

av en planerad utökning av brytfronterna i framför allt File hajdar-täkten. 
 

Följande har studerats: 

- Nuvarande situation:             Scenario 2016. 

- Framtida situation år 2021:   Scenario 2021 (tillståndsgivet brytområde). 

- Framtida situation år 2041:   Scenario 2041D2. 
 

De studerade scenarierna är kortfattat beskrivna i Kapitel Fel! Hittar inte referenskälla., täkternas 

läge och utbredning diskuteras också i Kapitel Fel! Hittar inte referenskälla..  

Grundvattensituationen utvärderas genom en systemanalys metod och numerisk 

grundvattenmodellering. 

 

Beräkning av påverkan görs genom en jämförelse av resultat som erhållits för Scenario 2021 och för 

Scenario 2041D2. Scenario 2021 används som referens vid jämförelserna, eftersom Cementa har 

tillstånd att bedriva täktverksamhet fram tills dess, och det är påverkan efter 2021 som är syftet med 

analysen. Beräkning av påverkan har utförts för både en högvattensituation och en lågvattensituation. 

 

Täkterna vid Slite fungerar som stora hydrauliska sänkor för grundvattensystemet och dessutom 

utgör den kommunala grundvattentäkten öster om File hajdar ytterligare en inte obetydlig hydraulisk 

sänka för grundvattnet inom det studerade området. Tillsammans har dessa avledningar av vatten lett 

till att grundvattennivåerna kring Slite och File hajdar har avsänkts. När täkten på File hajdar görs 

större leder detta till ett större vatteninflöde till täkten och att vattennivåerna kommer att avsänkas 

ytterligare kring täkten. De avsänkta grundvattennivåerna kring täkten leder till att vattennivåerna i 

brunnarna i den kommunala grundvattentäkten öster om File hajdar måste avsänkas ytterligare för att 

kunna bibehålla produktionen i vattentäkterna, vilket i sin tur leder till avsänkta grundvattennivåer 

öster om File hajdar. Det är den kombinerade effekten av täkterna och vattentäkterna som orsakar 

grundvattenavsänkningen, där täkterna står för den större delen. 

 
 

Hur vatteninflödet till täkterna kommer att förändras. 

 

Inflöde till File hajdar-täkten har för Scenario 2021 beräknas till 527 300 m3/år. En ökning i 

jämförelse med Scenario 2016 med 57 000 m
3
 vilket motsvarar 12%. 

 

Inflöde till Västra och Östra brottet har för Scenario 2021 beräknas till 1 630 000 m3/år. En ökning i 

jämförelse med Scenario 2016 med 55 000 m
3
 vilket motsvarar 3% . 

 

Beräknat inflöde till File hajdar-täkten för Scenario 2041D uppgår till 718 000 m3/år. En ökning i 

jämförelse med Scenario 2021 med 191 000 m
3
 vilket motsvarar 36%, se Figur 7-3 och Tabell 7-1.  

 

Inflöde till Västra och Östra brottet = 1 645 000 m3/år. Ett resultat som ligger mycket nära resultatet 

för Scenario 2021. 
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Hur grundvattensituationen kring täkterna kommer att påverkas. 

 

Påverkansområden har beräknats för baserat på två olika metoder: (i) En analys som baseras på 

partikelspårning och som följer den infiltrerande nettonederbördens flödesvägar mot File hajdar-

täkten. Denna analys beräknar täktens direkta influensområden. (ii) En analys som beräknar 

förändringen i grundvattennivå orsakad av utvidgningen av täkterna. Denna analys beräknar en 

utvidgad täkts indirekta påverkansområde. 

 

Av Figur 8-2 och Figur 8-3 framgår att täktens direkta influensområde är begränsat till File hajdar 

och att dess största utsträckning når c:a 2.3 km västerut från täkten, i övriga riktningar är det mindre. 

Bortanför detta influensområde är täktens påverkan endast indirekt. Utökningen av täkten på File 

hajdar gör att det direkta influensområdet blir större. Det är skillnaden i influensområdets storlek (se 

Figur 8-3), som är det direkta påverkansområdet som följer av täktens utvidgning.  

 

Det indirekta påverkansområdet är för lågvattensituationen betydligt större än det direkta 

påverkansområdet. Det indirekta påverkansområdet har beräknats för en förändring i grundvattennivå 

som är 1 m. Resultaten visar på att det indirekta påverkansområdet kan sträcka sig drygt 3 km bortom 

File hajdar-täkten. Påverkansområdet redovisas i en rad i figurer i Kapitel 8.2. 

 
 

Hur de kommunala vattentäkterna öster om File hajar kommer att påverkas. 

 

I modellen pumpas produktionsbrunnarna med 220 000 m
3
/år; och i modellen upprätthålls denna 

produktion under hela året. Den utökade täkten och grundvatteninflödet till den utökade täkten leder 

till en avsänkning av vattennivåerna i produktionsbrunnarna. Se Figur 7-4. 

 

De beräknade miniminivåerna i produktionsbrunnarna är vid lågvattensituationen (slutet på juli): 

Scenario 2016   = +0.3 möh  

Scenario 2021   = +0.6 möh.   

Scenario 2041D = -3.8 möh.  
 

För Scenario 2041D erhålls följande förändringar för lågvattensituationen i slutet på juli: 

- För 2041D en minskning i nivå, i jämförelse med Scenario 2016, med 4.1 m.  

- För 2041D en minskning i nivå, i jämförelse med Scenario 2021, med 4.4 m.  
 

För högvattensituationen (december till mars) erhålls ingen förändring för de olika beräkningsfallen. 

 

Modellsimuleringarna indikerar att produktionsbrunnarna kommer att kunna producera 

220 000 m
3
/år också för Scenario 2041D, men medelnivån i brunnarna kommer att sjunka med 

ungefär 4 m i slutet på torrperioden (i jämförelse med nuvarande situation). 

 
 

Hur salthalterna i de kommunala vattentäkterna öster om File hajar kommer att påverkas. 

 

En slutsats av resultaten som presenteras i Kapitel 13.9 (Figur 13-9) är att utökningen av täkten på 

File hajdar endast har en försumbar påverkan på saltkoncentrationerna i de kommunala 

produktionsbrunnarna. 
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Hur vattenbalansen för Tingstäde träsk kommer att påverkas. 

 

Ingen tydlig påverkan av täktens utökning på Tingstäde träsks vattenbalans kan påvisas, baserat på 

modellberäkningarna, se Kapitel 9.4. 

 

 

Hur vattenbalansen för Natura 2000 området på File hajdar kommer att påverkas. 

 

Modellberäkningarna visar att att utökningen av täkten på File hajdar endast har en ringa påverkan på 

den hydrogeologiska situationen för Natura 2000 området på File hajdar, se Kapitel 10. 

 

 

Hur vattenbalansen för Bojsvätar Natura 2000 området kommer att påverkas. 

 

Modellberäkningarna visar att att utökningen av täkten på File hajdar endast har en ringa påverkan på 

den hydrogeologiska situationen för Bojsvätar Natura 2000 område, se Kapitel 11. 

 

 

Hur vattenbalansen för Hejnum Kallgate Natura 2000 området kommer att påverkas. 

 

Modellberäkningarna visar att att utökningen av täkten på File hajdar endast har en ringa påverkan på 

den hydrogeologiska situationen för norra delen av N2000 området på Hejnum hällar. För södra 

delen av N2000 området är påverkan försumbar. 

 

 

Scenario 2041D2 

 

Scenario 2041D2 är en variant på Scenario 2041D. Skillnaden mellan Scenario 2041D och Scenario 

2041D2 är endast hur produktionsbrunnarna pumpas under sommaren. Syftet med Scenario 2041D2 

är främst att undersöka hur produktionen i brunnarna förändras då vattennivåerna under sommaren 

inte tillåts falla under de medelnivåer som förekommer i Scenario 2016 och 2021. 

 

En jämförelse mellan Scenario 2041D och 2041D2 visar att de enda tydliga skillnaderna är att 

grundvattennivåerna ligger högre i området kring produktionsbrunnarna under juni-juli-augusti 

(i Scenario 2041D2). Detta betyder att de indirekta påverkansområdena inte är desamma utan något 

mindre kring produktionsbrunnarna under sommaren (i Scenario 2041D2). 

 

I Scenario 2041D2 minskar produktionen i produktionsbrunnarna med 8 150 m
3
/år (i jämföresle med 

2041D), vilket motsvarar 3.8%.  Denna lilla minskning i produktion är i det närmaste försumbar i 

jämförelse med årsproduktionen, problemet är dock att minskningen i produktion inträffar under 

sommaren då behovet av vatten ofta är stort. Å andra sidan är det fullt möjligt att öka produktionen 

en aning under vintern för att kompensera för bortfallet under sommaren. Denna extra volym måste 

dock lagras om den skall göras tillgänglig under sommaren. Om uttagen i brunnarna skall ökas bör 

det göras under vinterhalvåret. 
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