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Trelleborgs kommun avser att ansöka om tillstånd för bortledning av erforderlig mängd 
grundvatten i anläggnings- och driftskedet i samband med byggnation av ny planskild 
korsning. Detta eftersom en ny östlig Ringväg ska förläggas under ett befintligt industrispår.  

Området är i hög grad exploaterat. Platsen inom vilken grundvattenbortledning är aktuell 
gränsar till ruderatmark, verksamhetsbebyggelse, kolonilotter, bostadsbebyggelse samt en 
planerad uppställningsyta för lastbilar. Ett antal brunnar i berg, huvudsakligen energibrunnar, 
finns i närheten.  

Jordlagren på platsen består av fyllningsmassor på morän med en sammantagen mäktighet 
om ca 8-10 m. Närmast markytan är moränen lerig för att på visst djup bli mer sandig, 
grusig. Den leriga moränen är förhållandevis tät. 

Jordlagren underlagras av kalksten. Kalkberggrunden i Trelleborgsområdet är kraftigt 
vattenförande och utgör en del av grundvattenförekomsten SV Skånes kalkstenar. 
Grundvattennivåerna varierar över året, nivåerna är som högst vintertid och som lägst under 
september och oktober.    

De största naturvärdena i utredningsområdet finns i Dalköpingeåns dalgång, cirka 450 meter 
åt öst från platsen inom vilken grundvattenbortledning är aktuell. Bland annat har ett flertal 
arter av fladdermöss identifierats längs vattendraget. Vidare har den vattenförande 
kalkstensberggrunden här hydraulisk kontakt med ån under vintertid (det vill säga under tider 
med höga vattennivåer). Utredningsområdet omfattas också bland annat av ett flertal 
regionala kulturmiljöprogram eller kulturmiljöstråk, riksintresse för kulturmiljövården samt 
riksintresse för högexploaterad kust.  

Jordbruksmarken som återfinns inom den norra delen av utredningsområdet är av klass 10, 
sett till ekonomisk avkastning, vilket är den högsta klassen i Sverige. Några hundra meter 
från platsen finns ett dikningsföretag.  

Grundvattenbortledningen (avsänkningen) blir som störst under byggskedet och då i berg. 

Beräknat största influensavstånd uppgår till cirka 550 m och det beräknas behöva avledas 

mellan 5 och 20 l/s beroende på när under byggskedet avledningen görs. Motsvarande 

värden för jordlagren uppgår till cirka 500 meter och 7 - 25 l/min. Byggskedet kommer att 

pågå i cirka 9 månader, varav de djupaste schakterna kommer begränsas till sommartid och 

tidig höst, när de naturliga grundvattennivåerna är lägre. 

När Östra ringvägen är färdigbyggd, det vill säga när planskildheten står klar och är i drift, 

kommer det fortsatt att föreligga ett behov att under vinterhalvåret (cirka 3 - 4 månader under 

perioden november - april) bortleda mindre mängder grundvatten från området, cirka 0,3–0,4 

l/s. Avsänkningen begränsas av att vägen ligger i ett tätt betongtråg vilken inte släpper 

igenom grundvattnet. Beräknat största influensavstånd i driftskedet uppgår till 90 (jord) och 

100 m (berg). Ingen betydande påverkan förväntas uppstå på grundvattenförekomsten i 

kalkstensberget.  

Inom influensområdet finns det ett antal brunnar, främst i utkanten av influensområdet. 

Dessa bedöms som mest påverkas med en avsänkning om 0,5–0,6 meter under de cirka 9 

månader som byggskedet pågår. Därefter upphör påverkan helt. I driftskedet påverkas inga 

brunnar.  

Sammanfattning 
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De fastigheter inom Dalköpingeån hamnar utanför influensområdet för den 

grundvattenbortledning som måste ske i byggskedet och bedöms därför inte påverkas av 

uttagen. Detta eftersom enbart någon eller några liter vatten per sekund kan ledas bort från 

ån till följd av byggnationen, vilket är försumbart då åns vattenföring vanligtvis är 1 500 till 2 

500 liter per sekund under denna tid.  

Då avsänkningen i jord är begränsad i såväl byggskedet som driftskedet, samt mycket 

begränsad geografiskt, bedöms ingen påverkan ske på omgivande jordbruksmark eller 

dikningsföretag.  

I och med att grundvattennivån inte sänks under lägsta naturliga nivå bidrar inte 

verksamheten (grundvattensänkningen) med någon tillkommande belastning på jordlagren 

utöver den som uppkommer till följd av naturlig nivåförändring. Därmed uppstår inga 

skadliga sättningar på närliggande hus eller infrastruktur. 

Inga övriga intressen bedöms påverkas av grundvattenbortledningen.  
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1.1 Bakgrund och syfte 
Efter flera år av utredningar har Trelleborgs kommun beslutat att anlägga en komplett 

ringväg runt om Trelleborgs tätort. Ringvägen består av två delar, dels en västlig del som 

redan byggts, dels en östlig del som avses att byggas. Kopplat till utbyggnationen av den 

Östra ringvägen avses även en ny infart och uppställningsplats för Trelleborgs hamn att 

uppföras (Östra hamninfarten). Hamnen i sig utgör ett riksintresse och är utpekad av EU 

som så kallad CORE-hamn och den nya infartsvägen anläggs i syfte att hamnen ska kunna 

utvecklas som nod för godstransporterna till och från Europa. I ett första steg kommer 

denna väg att enbart ha en funktion som evakuerings- och angreppsväg med avsikt att 

senare bygga ut till en ny infartsväg till hamnen.   

För utbyggnationen av den Östra ringvägen med tillhörande yta för fordonsuppställning, 

kringservice med mera har kommunen tagit fram två nya detaljplaner, en för Östra ringvägen 

och en för Östra hamninfarten inklusive uppställningsytor med mera som medger nämnda 

utbyggnad. Detaljplanen för den Östra ringvägen är antagen av kommunfullmäktige den 26 

april 2021. Detaljplanen för Östra hamninfarten kommer enligt plan att antas i början av år 

2022.  

 

Figur 1.1. Översiktskarta, aktuell plats är inringad.  

För att kunna utföra ovannämnda vägutbyggnad behöver kommunen utföra vissa åtgärder 

som är att betrakta som vattenverksamhet och därför kräver tillstånd. Trelleborgs kommun 

har under våren 2021 bedrivit samråd i samband med dessa åtgärder. Vid industrispåret 

strax söder om Dalköpinge byaväg (så kallat broläge 3 i tidigare samrådsunderlag) har 

brokonstruktionen detaljprojekterats.  

1. Inledning 
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Detta har lett till en justerad nivå på grundvattenavsänkningen vilket medför att 

influensområdet blivit större än det som tidigare redogjorts för. Av denna anledning behöver 

kommunen ytterligare samråda med en utökad krets fastighetsägare och länsstyrelsen på 

nytt.   

Trelleborgs kommun kommer således att hos mark- och miljödomstolen behöva bortleda 

erforderlig mängd grundvatten där den nya ringvägen korsar industrispåret, både i 

anläggningsskedet och i driftskedet. Aktuell plats skildras i Figur 1.2.  

 
Figur 1.2.  Figuren visar ungefärlig lokalisering (blå ring) av föreliggande ärenden: 

grundvattenbortledning vid industrispår. Den blå ringen visar platsen där den nya ringvägen förläggs 

under industrispåret (och inte influensområdet). 

1.2 Rådighet vad avser vattenverksamhet 
Kommunen äger de fastigheter inom vilket grundvattenbortledningen är tänkt att ske och har 

därigenom såväl faktisk som vattenrättslig rådighet för att ansöka om tillstånd till de sökta 

verksamheterna. Se bestämmelsen i 2 kap 1 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser 

om vattenverksamhet. 

1.3 Avgränsningar 

1.3.1 Utredningsområde  

I syfte att undersöka vilken påverkan som kan uppstå till följd av den ansökta verksamheten 

har ett utredningsområde tagits fram, se Figur 1.3. 

Trelleborg 

Grundvattenbortledning 

vid industrispår 
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Figur 1.3.  Översiktskarta, närbild. Ringvägen är markerad i svart och industrispåret i gult. Den nya 

planskilda korsningen anläggs där Ringvägen förläggs under befintligt industrispår.  

 

1.3.2 Tid 

Aktuell grundvattenbortledning för byggskedet är tänkt att pågå under cirka 9 månader. Efter 

denna tidpunkt, i fortsättningen bedömd driftskedet, kommer endast små grundvatten-

volymer att behöva bortledas (0,5-06 l/s) och endast under tider med höga grundvatten-

nivåer. Målsättningen är att Östra ringvägen och uppställningsytan tas i drift år 2025.  

 

 

Ny planskild korsning 
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2.1 Lokalisering och omgivning  
Lokalisering visas i Figur 1.1 samt nedan i Figur 2.1. Platsen inom vilken 

grundvattenbortledning är aktuell är belägen där Östra ringvägen korsar en järnväg avsedd 

för industritrafik (ett så kallat sidospår). Området är i hög grad exploaterat. Korsningspunkten 

gränsar till ruderatmark, verksamhetsbebyggelse, kolonilotter, bostadsbebyggelse samt den 

planerade uppställningsytan. Östersjön är belägen 800 meter söder ut.  

  

Figur 2.1.  Översiktskarta, närbild. Ringvägen är markerad i svart och industrispåret i gult (ungefärlig 

placering). Den nya planskilda korsningen uppstår där Ringvägen förläggs under befintligt industrispår.  

 

2.2. Mark- och grundvattenförhållanden 

2.2.1 Jord, berg och genomsläpplighet 

Jordlagren på platsen består i huvudsak av morän med en mäktighet på ca 8-10 m. Närmast 

markytan är moränen lerig för att på visst djup bli mer sandig, grusig. Lermoränen överlagras 

ställvis av fyllnadsmassor (sand, lerig sand) med en varierande mäktighet om cirka 1 - 3 

meter. Enligt utförda slug-tester är den övre leriga moränen förhållandevis tät (k ~ 1x10-7 

m/s) medan den undre moränen är mer genomsläpplig (k ~ 1x10-5 m/s). 

2. Förutsättningar 

Planerad 
uppställningsyta 

Företag 

Industrispår 
(sidospår) 

Koloniområde 

Gård 

Dalköpingeån 
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Bostäder 

Bostäder 

Företag 
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Jordlagren underlagras av kalksten. Kalkberggrunden i Trelleborgsområdet är normalt 

kraftigt vattenförande. Detta gäller i synnerhet den översta delen av berggrunden närmast 

jordlagren som på grund av inlandsisens tryck ofta är uppkrossad/spricksatt och därmed 

genomsläpplig. Kalkstensbergsgrunden utgör en del av grundvattenförekomsten Skånes 

kalkstenar som sträcker sig över sydvästra Skåne. Grundvattenförekomstens fastställda 

miljökvalitetsnormer är god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus (2021-07-

01). Aktuella statusar uppfyller normen. Utfört pumptest bekräftar att berggrunden är kraftigt 

vattenförande (T ~ 3 - 5x10-3 m2/s). Genomsläppligheten avtar emellertid med djupet. Utförd 

flödesloggning visar på betydligt lägre vattenledningsförmåga redan 2 till 3 meter under 

bergets överyta. 

2.2.2 Naturliga grundvattennivåer 

Utförda grundvattennivåmätningar visar på en relativt stor säsongsberoende nivåvariation, 

upp till 3 m i både jord- och bergmagasinet. Grundvattennivån i såväl jord som berg är 

typiskt som högst under perioden december till februari och som lägst i oktober (ibland 

november). Ett nederbördsrikt år uppgår grundvattennivån i berg till som mest +6,8 m. 

Grundvattennivån i de övre jordlagren är genomgående omkring 0,8 till 1,2 meter högre än 

grundvattennivån i berg. 

2.2.3 Nettonederbörd och grundvattenbildning 

Årsmedelnederbörd för Trelleborgsområdet uppgår till cirka 600-750 mm per år (SMHI, 

2020) medan årsavdunstningen i sydvästra Skåne beräknas vara omkring 400-500 mm per 

år (SMHI, 2009). Enligt Rhode et al. (2006) uppgår potentiell grundvattenbildning i finkorniga 

jordar i sydvästra Skåne till storleksordningen 225 - 300 mm. Baserat på ovan kan tillgängligt 

nederbörd för grundvattenbildning till jordlagren i Trelleborgsområdet uppskattas till i omkring 

200-300 mm.  

Del av grundvattenbildningen till jord som rinner vidare och bildar grundvatten i berg-

magasinet är tydligt mindre och komplext att uppskatta. Därtill kan grundvattenbildningen 

variera beroende på olika lokala förutsättningar. Enligt beskrivningen till kartan över 

grundvattnet i Skåne län (Gustafsson et al., 2005) uppgår grundvattenbildning i de stora 

grundvattenmagasinen i sedimentärt berg i Skåne till omkring 40 - 100 mm/år. Weijman-

Hane et al. (1970) anger 80 mm som ett icke-osannolikt värde för grundvattenbildningen till 

berg i Vellinge-Trelleborgsområdet och 100 mm/år per som ett tänkbart värde under goda 

betingelser samt 60 mm/år som motiverat att använda i praktiska beräkningar för att inte 

övervärdera vattentillgången. Perers et al. (1980) anger för grundvattenbildningen till berg i 

Vellinge-Trelleborgsområdet att inom områden med moränleror visar erfarenheter (från 

Själland och de större vattentäkterna inom aktuellt område) att 100 - 135 mm/år torde kunna 

ske. 

Tillförsel av grundvatten sker även genom horisontell grundvattenströmning i bergmagasinet. 

I Trelleborgsområdet rinner grundvattnet i bergmagasinet normalt från norr mot havet. Under 

vintern bidrar Dalköpingeån med en extra vattentillförsel inom aktuellt område, varför 

naturligt grundvattenflödet blir något högre och flödesriktningen sannolikt lite mer från 

nordost. 
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2.3 Enskilda brunnar inom influensområdet 
I Figur 2.2 och Tabell 1 redovisas identifierade brunnar i närområdet till aktuell planskild 

korsning. Huvudsaklig källa för identifiering utgörs av SGUs brunnsarkiv. Två av de 

identifierade brunnarna används för vattenförsörjningsändamål, varav en för kommunal 

vattenförsörjning. Läget för denna brunn visas inte i kartan av sekretesskäl. Övriga brunnar 

är kategoriserade som energibrunnar. Inga brunnar i jord finns registrerade inom 

influensområdet. 

 

Figur 2.2. Brunnar från brunnsinventering samt SGU och övriga brunnar tillsammans med 
influensområden i berg. 

Tabell 1. Sammanfattning av brunnar från brunnsinventering där det sker en påverkan  
under byggskedet. Med ENE avses energibrunn.   

Nummer ID (SGU) Fastighet 
Totaldjup 

[m] 
Hydraulisk 

kontakt 
Användning 

5 12400143 TERMINALEN 1 7 Berg - 

13 900028259 TOKER 9 32 Berg ENE 

13 900028267 TOKER 9 32 Berg ENE 

18 909400848 KV. FAGERÄNGEN 50 Berg ENE 

18 909400855 KV. FAGERÄNGEN 50 Berg ENE 

18 909400863 KV. FAGERÄNGEN 50 Berg ENE 

18 909400871 KV. FAGERÄNGEN 50 Berg ENE 

18 909400889 KV. FAGERÄNGEN 50 Berg ENE 
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19 909400921 KV. FAGERÄNGEN 50 Berg ENE 

19 909400939 KV. FAGERÄNGEN 50 Berg ENE 

23 913071340 FAGERÄNGEN 3 100 Berg ENE 

25 914550773 
MELLANKÖPINGE 
12:29 

50 Berg ENE 

42 - 
Trelleborg 
Mellanköpinge 8:13 - Berg HUS 

45 - MELLANKÖPINGE 
12:29 

- Berg ENE 

46 - 
MELLANKÖPINGE 
12:29 

- Berg ENE 

 

2.4 Naturmiljö och ytvatten 

2.4.1 Dalköpingeån 

Dalköpingeån är belägen cirka 450 meter åt öst från aktuell korsningspunkt, se Figur 2.. Ån 

är en vattenförekomst (WA43732006) med fastställda miljökvalitetsnormer. Med beaktande 

av att Dalköpingeån inte hamnar inom influensområdet och därmed inte bedöms påverkas 

av nu redovisad grundvattenbortledning så saknas det anledning att ytterligare redovisa 

uppgifter om ån i detta samrådsunderlag. En närmare presentation av Dalköpingeån finns 

dock att tillgå i kommunens tidigare samrådsunderlag.   

 

Figur 2.3.  Dalköpingeån och dikningsföretag. Den gula ringen visar platsen där den nya ringvägen 

förläggs under industrispåret (och inte influensområdet). 
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2.4.2 Övriga naturvärden 

Bortsett från Dalköpingeåns dalgång är naturmiljön inom utredningsområdet troligtvis av 

ringa värde. Detta eftersom marken i hög grad är exploaterad för bebyggelse- eller 

jordbruksändamål. Fynd av knölvial har rapporterats vid platsen för den nya 

uppställningsytan (se plats i Figur 1.2) vilka hanteras i ett separat ärende om 

artskyddsprövning.  

Det finns gamla och delvis döda träd i en kastanjeallé vid vägen mot en gård strax nordväst 

om korsningspunkten. Denna allé hanteras tillika i ett separat ärende om dispens från det 

generella biotopskyddet.  

I utredningsområdet finns inrapporterade fynd av hotade arter såsom naverlönnCR, 

skogsalmCR, askEN, olika arter av fågel samt fladdermöss vid Dalköpingeån. 

Inga skyddade områden förekommer inom utredningsområdet, närmsta naturreservat 

(Dalköpinge Ängar) är beläget cirka 1,5 kilometer från aktuell plats.  

2.5 Jordbruksmark och dikningsföretag 
Jordbruksmarken nordväst och nordost kring den aktuella korsningspunkten mellan 

industrispåret och den nya ringvägen är av klass 10, sett till ekonomisk avkastning, vilket är 

den högsta klassen i Sverige. Större delar av södra Skåne består av högt klassad 

jordbruksmark (Jordbruksverket, 2013).    

Cirka 500 meter åt norr samt cirka 700 meter åt väster finns dikningsföretaget Nr 3, 5 och 12 

Kyrkoköpinge samt nr 9 Mellanköpinge från 1912, se Figur 2.. 

2.6 Detaljplaner 
För området gäller två nya detaljplaner som kommunen antagit och planerar att anta 

kommande år (2022), för såväl de nya vägarna (Östra ringvägen och Östra hamninfarten) 

som uppställningsplatsen för fordon med tillhörande servicefunktioner. Den tilltänkta 

grundvattenbortledningen står inte i strid med någon bestämmelse i någon av de två 

detaljplanerna. 
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3.1 Vald utformning 
Grundvattenbortledningen erfordras då en planskild korsning ska anläggas under ett 

befintligt industrispår (för förslagsskiss se Figur 3.1). Detta innebär att vägen förläggs under 

den naturliga grundvattennivån.  

Grundvattenbortledningen (avsänkningen) blir som störst under byggskedet. Ett vattentätt 

tråg med en längd om 40 meter kommer att byggas i syfte att reducera behovet om 

grundvattensänkning under drifttiden vid höga grundvattennivåer (det vill säga vintertid). 

Trågets lägsta delar byggs sommartid, preliminärt perioden juni till september, eftersom de 

naturliga grundvattennivåerna då är som lägst och således även avsänkningsbehovet.  

När tråget är på plats kommer enbart en mindre avsänkning av grundvattennivån att vara 

nödvändig, dessutom enbart under den del av året när grundvattennivån är som högst. 

Påverkan till följd av vald utformning redogörs för i kapitel 5. 

  

Figur 3.1. Förslagsskiss på hur den planskilda korsningen kan komma att se ut. Skala är 1:200 i A1-
format. 

3.1.1 Dränerande nivåer  

Byggskede 

Den lägsta dränerande nivån i byggskedet kommer att variera. När byggschakt är som 

djupast uppgår lägsta dränerande nivå till +4,5 meter. Detta arbete pågår under cirka 4 

månader och planeras att utföras sommartid, preliminärt juni till september. Vid övrig byggtid 

(cirka 8 månader) är byggschakten något grundare varför lägsta dränerande nivå uppgår till 

+5,0 meter.  

Driftsskede 

Den lägsta dränerande nivån vad avser den färdiga anläggningen utgörs av betongtrågets 

överkant och uppgår till +6,3 meter.  

3.1.2 Avsänkningsbehov   

Mängden vatten som behöver pumpas bort, för att nå den angivna avsänkningen, följer 

naturliga grundvattennivå. Störst behov föreligger under vintertid när grundvattennivån är 

som högst medan behovet är som minst under sommartid och under tidig höst.  

3. Planerad vattenverksamhet 
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Byggskede 

Behov av avsänkning i byggskedet uppgår som mest till 1,6 - 1,8 meter och inträffar 

vanligtvis någon gång under perioden december till februari. Den lägre siffran avser 

normalår och den högre ett nederbördsrikt år. 

Perioden juni till september när de djupaste arbetena utförs är avsänkningsbehovet lägre (på 

grund av naturligt låga grundvattennivåer). Under denna period uppgår behovet som mest till 

cirka 0,8 - 1,0 meter.  

Driftsskede 

När Östra ringvägen är färdigbyggd, det vill säga när planskildheten står klar och är i drift, 

föreligger avsänkningsbehov enbart under vinterhalvåret (cirka 3 - 4 månader under 

perioden november - april) och uppgår som mest till 0,3 - 0,5 m. För övriga delar av året 

föreligger inget avsänkningsbehov. 

3.1.3 Influensområden 

Influensområde i berg 

Beräknade influensavstånd och inläckande grundvattenmängder för grundvattenmagasinet i 

berg för bygg- som driftskede redovisas i Tabell 2 och i Figur 3.3. 

Tabell 2. Influensområde och inläckande vattenmängder för berg. 

 

 
Maximal 

avsänkning (s)  
Största influens-
avstånd (0,3 m) 

Bortledd mängd 
grundvatten, 

årsmedelvärde  

 [m] [m] [l/s] 

Byggskede  1,8 550 8 

Driftskede  0,5 100 0,4 
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Figur 3.2. Influensområde i berg för bygg- och driftskedet. Avsänkning till 0,3 meter. 

Påverkan i jord 

Utförd modellering visar att trycksänkningen i berg till viss del överförs till jordlagren. 

Beräknat influensavstånd för jordlagren till följd av påverkan i underlagrande berg i bygg- 

och driftskede redovisas i Tabell 3 nedan och influensområdet i Figur 3.3 

Tabell 3. Influensområde för jord. 

 

 
Största influens-
avstånd (0,1 m) 

Bortledd mängd 
grundvatten, 

årsmedelvärde  

 [m] [l/min] 

Byggskede  500 15 

Driftskede  120 1 
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Figur 3.3. Influensområde i jord för bygg- och driftskedet. Avsänkning till 0,1 meter. 

 

3.2 Alternativ utformning 
Planskildheten konstrueras där Östra ringvägen förläggs under industrispåret (en järnväg 

avsedd för industriändamål). Alternativet att passera över spåret har avfärdats då det dels 

skulle innebära ett oönskat landmärke, dels skulle innebära större påverkan på kringliggande 

industrifastigheter då mark tas i anspråk för uppbyggnad av vägen.  

Möjligheten att korsa i plan har avfärdats då framkomligheten på Östra ringvägen behöver 

vara hög eftersom den leder trafik in i och ut ur Sverige.  

Möjligheten att stänga spåret har beaktats men kommunen bedömer det viktigt att bibehålla 

möjligheten att transportera gods via järnväg och att behålla ett logistikcenter med 

järnvägskoppling. Därför har alternativet att stänga sidospåret avfärdats. 
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Kontrollprogram  

Ett kontrollprogram kommer tas fram inför byggstart.  

Tråg 

Ett tätt betongtråg kommer att användas för att begränsa behovet om avsänkning. Tråget 

medför att en avsänkning i driftskedet endast behöver ske under vintertid när 

grundvattennivåerna är som högst.   

Tidsrestriktioner 

De djupaste schakterna (såsom anläggande av tråg) kommer ske sommartid och tidig höst 

då de naturliga grundvattennivåerna är lägre. Detta arbete kommer ske under en period om 

cirka 3 till 4 månader. Övrig schakt som kommer ske under en period om cirka 6 till 9 

månader innebär en mer begränsad sänkning av grundvattennivåer.  

Inläckage i driftskede 

Överflödigt dag- och grundvatten kommer under driftskedet pumpas bort till kommunala 

dagvattensystem. Slutrecipient är Östersjön.  

Inläckage i byggskede  

Under byggskedet föreligger det ett behov av att hålla schakterna torra. Såväl dagvatten 

som inläckande mark- och grundvatten behöver omhändertas. Således kommer traditionella 

pumpgropar anläggas varpå vattnet sedan leds till recipient efter slamavskiljning. För aktuell 

verksamhet innebär detta att vattnet leds till kommunens dagvattensystem, med Östersjön 

som slutrecipient. Jordarna på platsen bedöms inte tillåta lokal infiltration.  

Skyfall  

Avvattningssystemet har dimensionerats utifrån att skyfall (100-årsregn) kan omhändertas 

utan att medföra en påverkan på framkomligheten på vägen. 

 

 

4. Planerade skydds- och 
anpassningsåtgärder 
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5.1 Grundvattenförekomst i berg 
Ingen betydande påverkan förväntas uppstå på grundvattenförekomsten i kalkstensberg 

(Sydvästra Skånes kalkstenar, SE615989-133409).  

Bortledningen av grundvatten från den färdiga anläggningen har kraftigt begränsats genom 

att anlägga de djupare delarna som ett tätt betongtråg (motsvarande en nivå upp till +6,3 

meter). Kvarvarande bortledningsbehov kan påverka vattentillgången i 

grundvattenförekomsten men i mycket ringa omfattning. Bortledningsbehov för färdig 

anläggning bedöms uppgå till i storleksordningen 0,3 - 0,4 l/s. Detta utgör omkring 0,1 - 0,2 

promille av bedömd uttagbar mängd grundvatten från grundvattenförekomsten som helhet.  

Vidare är inverkan på vattentillgången inte permanent i den mening att det är fullt möjligt att 

etablera uttag för annat syfte i närområdet, exempelvis dricksvattenförsörjning, som sänker 

nivån vid planskildheten så att behovet av bortledning vid detta minskar eller upphör helt. 

Sammantaget innebär ovan att bortledda vattenmängder vid planskildheten inte kan påverka 

grundvattenförekomstens kvantitativa status. Det kommer alltjämt råda balans mellan 

vattenuttagen och nybildning av grundvatten inom förekomsten. 

Grundvattenförekomstens kemiska status bedöms inte påverkas alls av den sökta 

verksamheten. Inläckande dag- och grundvatten vid planskildheten fångas upp i både bygg- 

och driftskede av ett nyanlagt fördröjningsmagasin för att därefter ledas vidare mot 

slutrecipient (havet) via kommunens dagvattensystem.  

5.2 Närliggande brunnar 
I samband med bortledande av grundvatten i det s k byggskedet finns det en risk att 

grundvattennivån i bergborrade brunnar och energibrunnar inom influensområdet för 

grundvattenbortledningen för Industrispåret kan komma att vara någon eller några decimeter 

lägre vintertid än vad nivån annars skulle vara naturligt. Denna påverkan är tillfällig och varar 

bara under cirka 9 månader. Nivån till vilken vattennivån avsänks vintertid är dock högre än 

vad vattennivån är naturligt sommartid. I driftskedet sker ingen påverkan på närliggande 

brunnar. Inga brunnar i jord är kända.    

Sammanfattningsvis är bedömningen att påverkan på omgivande brunnar/energibrunnar till 

följd av grundvattensänkningen vid industrispåret blir försumbar. 

5.3 Sättningar 
I och med att grundvattennivån inte sänks under lägsta naturliga nivå bidrar inte 

verksamheten (grundvattensänkningen) med någon tillkommande belastning på jordlagren 

utöver den som uppkommer till följd av naturlig nivåförändring. Därmed kan inga skadliga 

sättningar på närliggande hus eller infrastruktur uppstå. 

5. Möjlig miljöpåverkan 
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5.4 Dalköpingeån 
Det naturliga flödet i Dalköpingeån när avsänkningsbehovet vid den planskilda korsningen är 

som störst uppgår till cirka 1 500 till 2 500 l/s. Beräknad bortledning av vatten från ån, till följd 

av grundvattenbortledningen i berg uppgår till som mest någon eller några liter per sekund 

(byggskedet) vilket i sammanhanget är helt försumbart. Vattennivån i Dalköpingeån kommer 

inte att påverkas av grundvattenbortledningen.  

5.5 Övriga intressen 
Då avsänkningen i jord är begränsad i såväl byggskedet som driftskedet, samt begränsad 

geografiskt i driftskedet (det vill säga litet influensområde), bedöms ingen påverkan på 

omgivande jordbruksmark och dikningsföretag uppstå. 

Inga övriga intressen bedöms påverkas av grundvattenbortledningen.  

5.6 Ställningstagande om betydande miljöpåverkan 
För anläggandet av Östra ringvägen som den planskildhet tillhör som redogörs för i detta 

samrådsunderlag och som grundvattenbortledning krävs för, har ett beslut tagits om att 

verksamheten kan medföra en betydande miljöpåverkan.  
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När samrådet är genomfört upprättas en samrådsredogörelse med bemötande av 

synpunkter som inkommit under samrådstiden. Tillståndsansökan kompletteras med 

eventuell information som framkommit av yttranden.  

Vattenverksamheten kommer därefter prövas med övriga ärenden som tillkommit till följd av 

byggnation av Östra ringvägen, uppställningsytan med mera.  

  

6. Fortsatt arbete 
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