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Sammanfattning
Om ett utsläpp skulle ske vid Tikaskruvs vattentäkt påverkas dricksvattenförsörjningen för
över 1500 personer i en rad samhällen. För att sprida riskerna vill Nybros tekniska
förvaltning anlägga en reservvattentäkt vid Barkeström. Syftet med arbetet är att utreda
möjligheten för grundvattenuttag och hur en eventuell etablering påverkas av framtida
klimatförändringar.
Södra delen av området domineras av en nedlagd grustäkt för att sedan övergå till orörda
mäktiga rullstensåsar norrut. Grundvattnets strömning påverkas i stor utsträckning av
Barkadammen genom inducerad infiltration.
Genom interpolering i GIS togs strömningskartor fram och området och dess historia
kartlades. Tillsammans med tekniska förvaltningen togs tre förslag till brunnsplacering ut
och utvärderades.
Slutsatsen blev att en placering i de opåverkade åsarna ger bäst skydd om det infiltrerade
ytvattnet från Barkadammen har tillräckligt lång uppehållstid. Området kommer troligtvis
stå emot ett förändrat klimat bra.
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Abstract
If a spill should occur at the water source at Tikaskruv it would affect the drinking water
supply for over 1500 persons in a number of communities. To spread the risk the technical
management in Nybro wants to construct a reserve water source at Barkaström. The aim of
this study is to investigate the possibility of groundwater extraction and how future climate
change would affect an establishment.
The southern parts of the area are dominated by an old closed down gravel pit that turn into
a majestic eskar in the northern parts. The groundwater flow is significantly affected by
Barkadammen through induced infiltration.
GIS (geographic information system) was used to produce maps of the groundwater flow
and the area and its history was mapped out. Together with the technical management three
proposals for well placements were put together and evaluated.
It was concluded that the undisturbed eskers in the north are most suitable for a water
source provided that the water travel time is long enough. The area is likely to withstand a
change to the climate.
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1. Introduktion
1.1 Isälvsavlagringar, Nybroåsen
För ca 20 000 år sedan nådde inlandsisen sin största utbredning, men det tog ytterligare ca
10 000 år innan randen av inlandsisen nådde Nybrotrakten (Lundquist, 2001).
Isälvsavlagringarna bildades när vatten rann ner i sprickor som uppstod i istäcket, ofta i
dalgångar som vid Barkeström (Mikaelsson et al, 2000). Det höga vattenflödet skapade
tunnlar där grus och sand rullade runt och slipades runda. Materialet sedimenterades beroende
på vattnets flödeshastighet. Detta kan man se i genomskärning av en ås där grövre fraktioner
ofta finns i mitten, där flödet var starkt, och mindre fraktioner i utkanten där flödet var
lugnare (Knutsson et al, 2002).
Nybroåsen är sydöstra Sveriges största isälvsavlagring. Den sträcker sig från sjön Alstern, i
Uppvidinge kommun, över 11 mil i sydostlig riktning ner till Ekenäs söder om Kalmar
(Kalmar kommun, 1997). Grundvattnets kvalité är ofta hög i åsen och den används på många
håll för dricksvattenproduktion, där de största uttagen sker i Nybro och Kalmar (Knutsson,
2004). Åsen klassas som 1A, som betyder att åsen har uttagsmöjligheter över 25 l/s och ligger
i ett område med högt befolkningstryck och få andra geologiska formationer som lämpar sig
för grundvattentäkter (Åsman et al, 2004). Högsta kustlinjen går i Nybrotrakten och påverkar i
stor utsträckning geografin (länsstyrelsen Kalmar, 1997). Över högsta kustlinjen är åsarna
opåverkade och har ibland getryggsform, medan de under högsta kustlinjen är påverkade av
svallning där vatten sorterat ut de mindre partiklarna som spritts i området runt åsen som lera.
Där isälvarna mynnade i sjöar eller hav sedimenterades större partiklar, som t.ex. sand till
isälvsdeltan, medan de mindre partiklarna fortsatta ut till djupare vatten, dagens dalgångar och
slätter. Dessa områden är ofta mycket bördiga och består idag av odlingslandskap (Andersson,
2006). I isälvsavlagringar över högsta kustlinjen är oftast den hydrauliska konduktiviteten
lägre på grund av ett sämre sorterat material och tunna lager isälvsgrus kan ge illusionen av en
större akvifer än vad som är fallet (Knutsson, 2002)
Vegetationen på höga rullstensåsar skiljer sig ofta mycket från omgivande landskap, då de är
torra och näringsfattiga. På den solbelysta väst/sydsidan och på krönen växer ofta en
undervegetation som påminner om den på hedar, med gles tallskog. På de mer skuggade
sidorna dominerar en blåbärsgranskog som får mer lövinslag i de mer bördiga och blötare
svackorna. På många ställen finns det skyddsvärda arter både inom flora och inom fauna.
Genom tiderna har åsarna använts av människor, som drog sig dit p.g.a. att dåtidens
jordbruksredskap klarade av de mer sorterade jordarterna. Det fanns ofta god tillgång till
vatten och våtmarkerna runt åsarna gav bete även torra år. De upphöjda getryggarna var säkra
och lätta vandringsleder som senare omvandlades till vägar. På senare tid har åsarna istället
använts som grustäkter och dricksvattentäkter (Kalmar kommun, 2007).
1

1.2 Dricksvatten
Vattenbehovet i världen har ökat dramatiskt de senaste 100 åren och bristen på vatten utgör ett
enormt problem i många länder. Problemet har uppstått på grund av ökad efterfrågan från
jordbruk, industrialisering, befolkningsökning, ökad standard m.m. Samtidigt som tillgången
har rubbats genom skogsskövlingar, utdikningar, föroreningar m.m. (Knutsson al, 2002).
I Sverige är tillgången på vatten god och vi förbrukar ca 330 l/dygn och person, varav 190
l/dygn är hushållsvatten (Persson et al, 2005). Hälften var av allt dricksvatten kommer från
ytvatten
respektive
grundvatten,
fördelat
på
naturligt
grundvatten
och
infiltrationsanläggningar. Uttaget av ytvatten är i stor utsträckning koncentrerat till stora
anläggningar i storstadsområdena medan majoriteten av vattenverken använder grundvatten.
Uttaget i isälvsmaterial dominerar stort, medan uttag i morän och berg oftast försörjer
enskilda fastigheter (Knutsson et al, 2002). Ytvatten kräver mer omfattande reningsprocesser
och blir därför dyrare. I storstadsregionerna räcker sällan grundvattnet till, då isälvsområden
ofta är bebyggda eller materialet använts för uppbyggnad av stadens infrastruktur (McCarthy,
2006).
Grundvatten av god kvalitet ingår som ett av de 16 miljömål som antagits av regering och
riksdag: ”Grundvatten ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag”. För att nå fram har tre delmål
skapats: skydd av grundvattenförande geologiska formationer, grundvattennivåer och rent
vatten för dricksvattenförsörjning. Detta innebär att större grundvattenförande formationer ska
skyddas och vattenuttaget får inte vara så stort att det påverkar närliggande ekosystem
negativt. Alla dricksvattenuttag som är större än 10 m3 per dygn eller försörjer mer än 50
personer ska uppfylla ”svenska normer för dricksvatten av god kvalitet”. Även delmålet att
minska användandet av naturgrus skyddar de vattenförande rullstensåsarna (miljömål, 2010).

1.3 Grundvatten
Jordens vatten består till 97 % av saltvatten och 3 % sötvatten, varav 2 % är bundet i glaciärer
och 1 % finns tillgängligt som ytvatten och grundvatten.
Solen är energikällan som driver kretsloppet. Vatten som förångas och kyls ner bildar
nederbörd. Mycket av regnet som faller kommer att avdunsta antingen som transpiration,
biologiskt genom växternas klyvöppningar eller som evaporation, avdunstning från vattenoch markytor. Tillsammans benämns dessa som evapotranspiration och talar om den totala
avdunstningen. Ytavrinning sker när nederbördsmängden överstiger evapotranspirationen och
infiltrationen.
Det vatten som återstår infiltreras i marken och bildar grundvatten. Hur stor
grundvattenbildningen blir beror på en rad egenskaper som t.ex. jordartens partikelstorlek,
vegetation, markens lutning m.m. (Andréasson 2006). Grundvattenytan uppstår där vattnet i
2

porerna har samma tryck som atmosfären (Knutsson 2002). Marken delas upp i en övre
markvattenzon där porerna är omättade och permeabiliteten har en vertikal riktning samt en
mättad grundvattenzon där vattnet följer topografin horisontalt. Rörelsen uppstår när det
förekommer en höjdskillnad på grundvattnet, som leder till att det atmosfäriska trycket
försöker utjämna skillnaderna. Vid uttag av grundvatten bildas en tratt som ökar vattnets
horisontella rörelsehastighet. Områden med hög porositet kan lagra stora mängder
grundvatten och kallas akviferer (Andéasson, 2006).
Grundvattnets årstidsfluktuation i södra Sverige visar oftast på lägst nivåer på sensommaren,
då infiltrationen är marginell eller helt uteblir under växtperioden. Beroende på temperaturen
kan även ”torrperioder” uppstå på vintern då vattnet är bundet i snö och is eller när tjälen
förhindrar infiltration. I stora akviferer i isälvsmaterial är fluktuationen ofta bara några
decimeter medan den i smala getryggåsar kan vara meterstor. Grundvattnet kan även ha
korttidsfluktuationer vid t.ex. extremt hög nederbörd eller påverkan på ytvatten som har
hydraulisk förbindelse med grundvattenmagasinet (Knutsson 2002).
När ytvattnet transporteras genom de olika marklagren sker en naturlig reningsprocess där
protoner avges och vattnet istället tar upp joner, som kalcium, magnesium och kalium. Dessa
joner höjer pH-värdet, hårdheten och alkaliniteten. När pH-värdet höjs kan järn, aluminium
och humusämnen fastläggas, som rostjord i en podsol. Om mycket försurat vatten tillförs kan
dock markerna helt urlakas och jonbytet minskar eller upphör. Sjukdomsframkallande
bakterier och virus dödas även helt vid längre uppehållstid (Hanson, 2000).
För att beräkna vattnets flödeshastighet används Darcys lag1 som visar att flödet mellan två
punkter (dL) är proportionellt mot trycknivåskillnaden (dh) och tvärsnittsarean (A). Beroende
på hur vattengenomsläppligt materialet är används en proportionalitetskonstant (hydraulisk
konduktivitet, K). För att bestämma vattenflödet genom en tvärsnittsarea som består av både
porer och fast material används grundvattnets skenbara medelströmshastighet (q,
Darcyhastigheten)2. Om den verkliga strömningshastigheten3 i en akvifer ska bestämmas
måste även den kinematiska porositeten (n) tas med i beräkningarna3 (Knutsson et al, 2002,
Jonasson et al 2007).
1.

Q = Flödet (m3/s)
K = Hydraulisk konduktivitet (m/s)
A = Tvärsnittsarea (m2)

2.

dh/dL = Grundvattnets lutning, hydrauliks
gradient (m/m).
q = Darcyhastigheten (m/s)
v = Verklig medelströmshastighet (m/s).

3.

n = Effektiva (kinematiska) porositeten

3

1.4 Inducerad infiltration
Inducerad grundvattenbildning uppstår när grundvattenmagasinet har hydraulisk kontakt med
ytvatten. Genom att pumpa i närheten av ytvattnet uppstår en gradient som ökar infiltrationen
till grundvattenmagasinet.
De stora problemen med denna metod är att uppehållstiderna ofta är korta och därför hinner
inte ytvattnet övergå till grundvatten. Det kan ge hög temperatur och höga halter av organiska
ämnen. Rekommendationerna är att ett ytvatten ska ha en uppehållstid på minst 60 dagar för
att övergå till ett bra råvatten, även om livsmedelverket har en 14 dagars gräns för att få
beteckna ett ytvatten som grundvatten (Knutsson, 2002). När vattnet passerar organiskt
material på botten av ett vattendrag förbrukas mycket syre och till följd går mangan och järn i
lösning. När vattnet kommer i kontakt med syre igen vid brunnen finns risk för utfällningar
och igensättning. Vattnet måste då ofta efterbehandlas. Det är även svårt att återställa
infiltrationsförmågan om den försämras p.g.a. igensättning på botten, men även
okontrollerade höga vattennivåer kan ge problem.
Metoden är dock billig och ger små ingrepp i naturen, så om förutsättningarna är de rätta är
detta ett mycket bra alternativ. Inducerad infiltration kan även vara ett första steg där vattnet
sedan återinfiltreras genom bassänginfiltration, där vattnet syresätts och på det sättet minskas
järn, mangan och organiskt material (Hansson, 2000).

1.5 Klimatförändringar och grundvatten
Att det skett en global temperaturökning under 1900-talet visar en stor mängd insamlade data
och majoriteten av den forskning som finns visar att antropogena utsläpp bidrar till ökningen.
Utsläppen av fossila växthusgaser har ökat med 70 % mellan 1970 och 2005 och atmosfärens
koncentration av koldioxid och metan är högre än på 650 000 år. IPCC uppskattar att
temperaturökningen år 2100 globalt kommer att vara mellan 1,8 – 4 ºC, jämfört med perioden
1989-1999. Även vid en stabilisering av utsläppen kommer temperaturen att öka
(Naturvårdsverket, 2007). SMHI har jämfört temperatur och nederbördsförändringar i Sverige
för perioderna 1961-1990 och 1991-2005. Resultaten visar på en signifikant skillnad på
temperatur (t-värde 3,85), men inte på nederbörd (t-värde 1,73). Om det är växthuseffekten
som förorsakat förändringen är dock oklart (SMHI 2006).
För att kartlägga hur framtida klimatförändringar kan kommer att påverka landets vattentäkter
har SMHI, MittSverige Vatten och SGU gjort en gemensam studie (Ojala et al, 2007).
Beräkningarna bygger på klimatmodellen RCA3 där jämförelser gjorts mellan 1961-1990 och
2071-2100 (Källström et al, 2005). Man har valt att utgått från två utsläppsscenarier tagna
från IPCCs (Intergovernmental Panel on Climate Change) klimatutredning, A2 och B2 samt
indata från klimatmodell E (Max-Planch institutet) eller H (Hadley Centre).
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•

•

I A2 går utvecklingen mot en heterogen värld där teknikutvecklingen går sakta och där
jordens resurser kommer att fortsatt vara orättvist fördelade. Både befolkningen och
utsläppen kommer att öka snabbt.
I B2 kommer världen att gå mot lokala lösningar på socioekonomiska och
miljömässiga problem. Utsläppen och befolkningsökningen är mindre än i A2
(Nakićenović, et al, 2000, Naturvårdsverket 2007).

I rapporten ”Kan grundvattenmålet klaras vid ändrade klimatförhållanden – underlag för
analys” (Ojala et al, 2007), har landet delats upp i sex delar där sydöstra Götaland
representeras av Vassmolösa. Här beräknas en ökning av årsmedeltemperaturen att ske med
mellan 2 och 5 ºC fram till år 2100, med en större ökning vintertid. Värmeböljorna beräknas
bli längre särskilt under seklets sista 30 år. På våren beräknas de första frostfria dagen komma
25-35 dagar tidigare och växtperioden väntas bli ca 100 dagar längre, med den största
ökningen på hösten.
Det finns en tendens till ökad årsnederbörd även om det finns en stor variation mellan åren.
Till år 2100 beräknas ökningen vara drygt 10 %. Scenarierna visar även att den största
ökningen kommer ske vintertid med 35 - 60 % och vår/höst 10 - 20 %. Däremot sker en
minskning på mellan 10 – 40 % på sommaren. Dagar med snötäcke minskar med 20 - 30
dagar och vatteninnehållet sjunker. Snöfria år kommer bli vanligare i slutet av seklet och
islossningen kommer att ske 2 månader tidigare. Avrinningen minskar under stora delar av
året men ökar vintertid mycket p.g.a. att mindre nederbörd faller som snö. Avdunstningen
ökar markant hela året förutom på sensommaren då torka sätter gränsen.
Förändringar i nederbörd, avdunstning, avrinning och växtperiodens längd påverkar hur stor
grundvattenbildningen blir och hur den fördelas under året. I större isälvsavlagringar är det
den årliga variationen som mest påverkar vattentillgången och den kommer i stort öka något
med undantag för sydöstra Götaland där grundvattenbildningen redan är liten. I mindre
akviferer kan vattenbrist uppstå på sensommaren under varma år. Hur kvalitén på
grundvattnet kommer påverkas är svårt att bestämma då förhållandena skiljer sig mycket
lokalt. Vid inducerad infiltration kan ökande nederbördsmängder ge mer humusämnen och
högre temperaturer kan ge problem med algtillväxt och igensättning. En förlängd växtperiod
ger förutom ökad transpiration även ett högre behov av bevattning, bekämpningsmedel och
växtnäringsämnen. Ökande nederbördsmängder ökar risken för ras, skred och
översvämningar. Det finns även risk för att föroreningar börjar röra på sig, att avloppsbrunnar
svämmar över och att infrastruktur slås ut m.m. Det har även hänt att grundvattenbrunnar helt
hamnat under vatten, med ytvatteninsläpp som följd (Ojala et al, 2007; SMHI, 2010).
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1.6 Syfte
Syftet med arbetet var att undersöka om området nedanför Barkeström är lämpligt för en
reservvattentäkt. Det område vid Tikaskruv, norr om Orrefors, som idag förser flera
samhällen med dricksvatten är utsatt för en rad risker som skulle kunna slå ut vattentäkten.
Det visade sig dock finnas problem även vid området nedanför Barkeström, mest p.g.a. en
stor avvecklad grustäkt där grundvattnet ligger grunt och i en damm helt öppet. Det finns inga
uppgifter om verksamheten i området har lett till kontaminering. Därför kartlades de områden
där risken för föroreningar är störst och vattenprov togs av tekniska förvaltningen på Nybro
kommun.
Det har gjorts ett arbete i området som föreslagit en brunnsplacering (Mikaelsson et al, 2000).
En utvärdering av denna och ytterligare två placeringsalternativ gjordes.
Hur ett förändrat klimat och dess följder kan komma att påverkar grundvattentäkterna i
Sverige har undersökts av SGU (Ojala L et al, 2001). Med denna rapport som bas har en
studie gjorts på hur möjligheten till grundvattenuttag kan påverkas i Barkeström.

2. Bakgrund
2.1 Områdesbeskrivning
Den planerade reservvattentäkten ligger ca 4 km norr om Orrefors, Nybro kommun. Området
domineras av de mäktiga rullstensåsarna, som lett till att området klassats som riksintresse för
naturmiljön. Söder om Barkeström slutar åsarna tvärt, p.g.a. en nedlagd grustäkt och
topografin blir flackare (fig. 1).
Tall dominerar på de torrare grusåsarna, medan gran, björk och al växer i sänkorna och vid
vattendragen. I bottenskiktet växer bl.a. ljung, blåbär- och lingonris samt olika mossarter. I
grustäkten växer tall- och granplantor i olika storlekar medan fältskikt och bottenskikt är
dåligt utvecklade. Där grundvattenytan ligger grunt har mer vattenkrävande växter som
veketåg etablerat sig.
En riskinventering har gjorts av WSP genom att klassa riskområden för sannolikhet för
påverkan (S1, liten - S4, mycket stor) och konsekvens (K1, liten, – K4, mycket stor). De
risker som klassats som störst är grustäkten (S1, K4) där ett utsläpp skulle infiltreras direkt till
grundvattnet, samt slaggvarphögen (S2, K3), där risken för spridning är medelstor men man
vet inte mycket om innehållet. Även en olycka vid korsningen vid väg 1019 (S1, K3) kan ge
utsläpp till Vapenbäcksån (Bergström, 2009). Övriga risker i området kan vara en olycka på
grusvägen till Barkeström där bl.a. skolbuss går två gånger dagligen, utsläpp till Flottbäckarna
och Barkadammen och läckage från trekammarbrunnen på fastighet Barkeström 5:7 (fig. 2).
6

Figur 1. Åsryggarnas sträckning samt området som
klassats som riksintresse för naturmiljön.

Figur 2. Riskinventering i området som planeras för
reservvattentäkt, Barkeström.

Under 2009 beslutades om ett nytt vattenskyddsområde baserat på en utredning av WSP
Enviromental (Sjöberg, 2005; Elenius 2005). Området täcker även den planerade
reservvattentäkten i Barkeström (Nybro kommun, 2009) (fig. 6).

2.2 Historia
Nybro kommun, Kalmar läns
museum,
Kalmar
läns
länsstyrelse och Hälleberga
hembygdsförening
har
tillsammans
gjort
en
kartläggning av området norr
om grustäkten och dess
historia
berättas
genom
informationsskyltar längs en
vandringsled
runt
Barkadammen. Förutom de
framträdande åsarna kan man
även se spår av dödisgropar Figur 3. Ekonomisk karta över Barkeström från 1953.
i området, som berättar om
den dramatiska historia som måste ha utspelat sig i området när iskanten drog sig tillbaka.
Det är vattnet och dess uppdämda kraft i Barkadammen som varit livlinan för de människor
som arbetat och bott på platsen (fig 4). Den första industri som etablerades var en masugn
(1740 – 1780) som producerade järn till smedjan i Orrefors. Efter detta användes istället
vattenkraften för att driva ett garveri (1790 – 1905). När Hälleberga ålderdomshem byggdes
(1920) anlade kommunen ett vattenkraftverk på platsen. Under en lång period behövdes kol
för att driva industrierna i området. Det finns därför spår av kolmilor och även tjärdalar i
området. Större stockar fraktades (1850-1935) på flottleder ned till sågverket i Orrefors. På
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1930-talet höjde sig den åsrygg, som det idag endast återstår en grustäkt av, 26 m över
nuvarande nivå. Området var ett turistmål där tågen från Kalmar stannade för den fina
utsikten och möjligheten till skidåkning i backarna (fig. 3).

Figur 4. Barkadammens utlopp. Till vänster även rester av ett vattenkraftsverk.

En tidigare arbetare på Samfrakt, Sven-Olof Pettersson, berättade att Magnusson och Rydén
drev täkten fram till 1960-talet då NCC och Samfrakt tog över. Täktverksamheten började
söder om två små mossarna i sydöst (se fig. 3). Senare flyttades verksamhetsområdet lite
norrut där det även fanns en åkeriverksamhet, och man arbetade vidare i västlig riktning.
Verksamheten bedrevs med schaktmaskiner och materialet krossades på plats. När
verksamheten lämnades över anlades en ny infartsväg och vissa ytor asfalterades på 1970talet. Ett asfaltverk anlades för tillverkning av asfalt och oljegrus. Enligt uppgifter från
länsstyrelsen togs det sista gruset ut 1999. I sista skedet togs material ut under
grundvattenytan på grund av restriktioner mot att gå längre norrut (fig. 5).

Figur 5. Grustäkten sett från åsryggen. Området där grävningen skett under grundvattenytan kan ses i högra
delen.

Det fanns på 1990-talet planer på att anlägga ett vattenland på området men miljökontoret och
stadsarkitektkontoret motverkade detta med framgång (samhällsbyggnad, 2004). Istället
efterbehandlades området och åtgärden godkändes av länsstyrelsen (Sjöberg, 2005).

8

2.3 Tikaskruvs vattentäkt
Vattentäkten försörjer idag 1500 personer i
samhällena Orrefors, Gadderås, Flygsfors
och Gullaskruv samt industrierna Orrefors
glasbruk och Geijer Timber Orrefors. Det Planerad
reservvattentäkt
dras även (2010) en anslutning till Målerås,
eftersom vattentäkten där har problem med
förhöjda bly- och salthalter. Vattentäkten
Tikaskruvs
vattentäkt
består av tre filterbrunnar där det tas ut ca
3
400 m /dygn, men är dimensionerad för
9000 personer och ett maximalt uttag på
1800 m3. Råvattnet intensivluftas och
filtreras genom sand, antracit- (högkolhaltig
bergart) och avjärningsfilter. pH-värdet
justeras sedan med natriumhydroxid och
vattnet leds till en lågreservoar innan det
pumpas ut på ledningsnätet. Det finns även Figur 6. Skyddsområdet runt Tikaskruvs vattentäkt samt
möjlighet att desinficera med UV-ljus dess skyddszoner.
(Sjöberg, 2005) (fig. 6). Grundvattentäkten har haft problem med inducerad infiltration, bl.a.
2009 då ytvatten trängde in från Orranäsasjön. Det ledde till förhöjda koncentrationer av
organiskt materia i grundvattnet.

2.4 Hydrologi och hydrogeologi
Tillrinningen sker från väst genom
Norra och Södra Flottbäcken, som
gemensamt
mynnar
ut
i
Barkadammen. Från dammen finns
ett utlopp till Vapenbäcksån, som
sedan mynnar ut i Orranäsasjön (Fig
7). Vattendragen har enligt VISS
(VattenInformationsSystem Sverige)
förhöjda halter av kvicksilver och
försurningsproblem (VISS, 2010).
Problem med kvicksilver beror på att
höga halter har tillförts atmosfären
genom förbränning, som sedan nått
marken genom nedfall. De största Figur 7. Vattensystemet som berör Barkeström. Flottbäckarna
utsläppen skedde på 1980-talet i andra mynnar ut i Barkadammen som har ett utlopp till
Vapenbäcksån.
europeiska länder men fortsätter även
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idag och därför måste problemet lösas på mellanstatlig nivå. Gränsvärdet ligger på 20 µg/kg
biota i fiske och det överskrids i samtliga av Sveriges vattendrag. Markerna är naturligt
försurande och problemet har förvärrats genom försurande nedfall. Därför kalkas båda
vattensystemen (Vattenmyndigheten, 2010). Vapenbäcksån har även förhöjda halter av
kadmium i sedimenten. Troligtvis kommer dessa utsläpp från glasdeponin i Gullaskruv, men
även från Målerås, där förhöjda halter av en rad tungmetaller påträffats (Davidsson et al,
2007, Bergerlin et al, 2006). Orranäsasjön har en yta på 1,23 km2 och regleras genom en
damm i söder. Dammens maximala nivå är 166,34 m ö.h. med en regleringsamplitud på 1,85
m. Tillrinningen till sjön från Vapenbäcksån samt Flottbäckarna har beräknats till ca 31,5 milj
m3/år eller 1 m3/s (Sjöberg, 2005).
Nederbördsmängden ligger mellan 600-700 mm per år och det motsvarar, enligt uppgifter om
Orranäsaformationen (VISS, 2010), en grundvattenbildning på 320 mm per år. Beräknat på
områden av nuvarande vattentäkt tillsammans med planerad reservvattentäkt blir det 25,6 l/s
eller ca 2 200 m3/dag.
I området kring Barkeström har sex siktningsprov gjorts av Mikaelsson et al, (2000), samt av
Kalmar högskola (2004) vid rör 40, 42 och 43. Den hydrauliska konduktiviteten har beräknats
av WSP och skillnaden är mycket stor mellan de olika provtagningsplatserna (tabell 1). Med
en grundvattenlutning i Barkeström på 1 ‰ och en effektiv porositet på 0,05 – 0,3 beräknades
flödeshastigheten till 0,1 -15 m/dygn. Den är något lägre än vid nuvarande vattentäkt (Sjöberg
et al, 2005) (tabell 1).
Tabell 1. Hydraulisk konduktivitet K50 beräknat med Anderssons formel samt d10 och d60 värden, utlästa från siktningskurvor
(Andersson et al, 1984). *Samlingsprov av lägsta och högsta värde från en serie på sex siktningar.

Mätpunkt

d10

d60

Hydraulisk konduktivitet (K50)

40

0,7

9,3

3.94*10-3

42

0,05

0,15

4,08*10-5

43

1,7

11,1

3,50*10-2

Samlingsprov (högt)*

0,11

0,35

1,94*10-4

Samlingsprov (lågt)*

0,2

3,5

2,71*10-4

2.5 Geologi
Bergrunden skiftar från finkornig smålandsgranit söderut till smålandsporfyr i området av
Barkeström (Sjöberg 2005). Att det finns två klara vattendelare, norr om Barkeström och
söder om Tikaskruv, kan ses genom stora områden med berg i dagen. Det sker även en
utströmning i höjd med Vapenbäcksåns mynning, som kan tyda på en vattendelare även här
(Andersson et al, 2009) (fig. 8).
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Det glacifluviala materialet består av grövre fraktioner i mitten av åsen som går över till
sandig i utkanterna. Mäktigheten är uppmätt till 6-9 m men är betydligt större i de orörda
åsarna vid Barkeström (Mikaelsson et al, 2000). Området runt isälvsmaterialet består
mestadels av sandig morän och kärrtorv, med inslag av vitmossetorv i sankmarkerna, samt dy
och gyttja i sjöarna och bäckarna.

Vattendelare

Barkeström

Grustäkt

Möjlig vattendelare

Vattendelare

Figur 8. Jordartskarta från SGU som visar isälvsmaterialets utbredning (grönt). Även möjliga vattendelare
är utsatta.
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3. Material och metod
3.1 Fältarbete
Arbetet inleddes med att en kartering av området och grundvattennivån i rör 40 till 48 mättes
med hjälp av ett piplod (Solinst. no.31697). Då grundvattenrören endast täcker grustäkten och
området sydväst om denna behövdes undersökningen breddas. Linjaler tillverkades och
placerades ut i de ytvatten som fanns i närområdet, 50 till 58. Höjden på linjalerna mättes in
med hjälp av avvägningsinstrument och latta. En betongbrunn 49 (användes för bevattning vid
stenkrossen), rör 46 (var avsågat) samt rör 40 (visade för låga nivåer) avvägdes också (fig. 9).

Vapenbäcksån

Figur 9. Placering på grundvattenrör 40 - 48, betongbrunn 49 och ytvattenlinjaler 50 – 58.
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Då Barkadammen ligger ca 3 m över
Flödesmätning uppströms
Vapenbäcksån mättes vattenflödet uppströms
och nedströms för att undersöka eventuell
inducerad infiltration (fig. 10). Två metoder
användes, flygelmätning (A. Flott Kenten, typ
0,2”10.150” no. 0 66572) och apelsinmetoden
(äpple, typ Astrakan). Mätningar med flygel
gjordes på 2,5 m breda ställen som delades
upp i 0,5-meterssektioner. Då vattendragen är
Flödesmätning nedströms
grunda mättes vattenhastigheten 0,2 m under
ytan och 0,2 m från botten. Medelhastigheten
beräknades
för
varje
sektion
och
multiplicerades med arean. Apelsinmetoden
genomfördes genom att ta tiden då ett äpple Figur 10. Flödesmätningsplatser uppströms och
färdades 10 m. Detta upprepades 10 gånger nedströms Barkadammen.
och medelhastigheten (V) beräknades.
Resultatet sattes sedan in i formeln (
där k-faktorn står för
bottenbeskaffenheten. Värdet sattes till 0,5 (mycket ojämn botten, sten och/eller vass och
gräs) i Vapenbäcksån och 0,6 (något ojämn botten, sten) i Flottbäcken (Byden, 2003).

3.2 Intervjuer
Intervjuer i fält gjordes med Sven-Olof Petterson, som tidigare arbetat med grustäkten, samt
Lars-Axel Karlsson, som bott och verkat i området i hela sitt liv. Ett avslutande fältbesök
gjordes med Bo Davidsson, Leif Hjärtstrand och Anders Lindvall från Nybro tekniska
förvaltning för att diskutera brunnens placering. Tre platser valdes ut som mest intressanta:
provpunkt A (grundvattenrör 43), provpunkt B (grundvattenrör 44) och en provpunkt C,
belägen i en svacka mellan två grusåsar ca 80 m norr om provrör 48.
Tekniska förvaltningen gjorde även en analys av asfalten i området för att undersöka
innehållet av eventuell stenkolstjära (giftiga PAH’er). Vattnet i den öppna
grundvattendammen skickades på analys för att undersöka vattenkvaliteten och varför vattnet
har en turkosgrön färg.

3.3 GIS (Inverse Distance Weighted, IDW)
Den 15 april 2010 gjordes mätningar i samtliga rör och ytvatten, och vattennivåerna användes
för att göra interpoleringskartor i programmet Arc GIS (9.3). Den interpolationsmetod som
valdes var avståndsviktad medelvärdesinterpolation (Inverse distance Weighted, IDW)
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(Arc GIS, 2010), som bygger på att punkter i närheten av
cellen får större inflytande än de längre bort. För att välja
inställningar gjordes olika körningar för att se vilket
resultat som bäst skildrar den observerade
grundvattenrörelsen. Inställningarna som valdes ut var
att tolv punkter användes för att beräkna varje cell. Kvärdet är den upphöjda exponenten på det inverterade
avståndet. Det betyder att vid ett högre värde får närmare
punkter större inflytande. K-värdet sattes till 2 då ett
lägre värde gav problem, där enskilda punkter stod ut
som öar eller dalar (bull-eye-effekt). Två barriärer lades
in då det saknades information om grundvattenrörelser Figur 11. Inställningar vid interpolering
på östra sidan av Vapenbäcksån och intervjun med S-O (IDW).
Petterson visat att berg påträffats vid sydvästra hörnet av grustäkten. Isolinjer las in genom att
skapa ”contour” med 0,2 m mellanrum (fig. 11).
För att testa hur tre olika brunnsplaceringar skulle påverka grundvattenströmningen gjordes
körningar med samma inställningar men med grundvattenytan sänkt med en meter vid
provpunkt A och B samt 2,5 m, i förhållande till Barkadammens vattennivå, vid provpunkt C.

4. Resultat
4.1 Verksamhet i grustäkt
Intervjuerna med S-O Petterson och LA Karlsson visade att verksamheten
koncentrerats
till
olika platser
efterhand som grustäkten växte. Den
första verksamheten började i sydöstra
hörnet och arbetade sig norrut. En
åkeriverksamhet startades senare på
området vid mossarna och grustäkten
fortsatte västerut. När Samfrakt tog
över anlades ett asfalt-/oljegrusverk
och en upplagsplats anlades i mitten
av täkten. Grusbrytningen fick
avbrytas på två ställen p.g.a. att berg
påträffades. I sista skedet togs
åsmaterialet ut under grundvattenytan Figur 12. Verksamheter som bedrivits i grustäkten.
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till ett djup på ca 3 meter. Under hela verksamhetsperioden krossades sten på olika platser. Ett
dike har även grävts för att leda ut vatten från de två mossarna (fig. 12).

4.2 Vatten- och asfaltsanalys.
På tre punkter överskrids gränsvärdet för dricksvatten (Livsmedelsverket, 2001). Det är järn
0,18 mg/l, samt färgtal 17 mg Pt/l och turbiditet 2,7 FNU. Vattenprovet visar även på en låg
redoxpotetial och låg alkalinitet 14 mg HCO3/l), och ett pH-värde på 7,6. Vattnet innehöll
inga alger eller bakterier som kunde förklara färgen. Istället tros oorganiska partiklar vara
orsaken. Asfalten på marken innehöll ingen stenkolstjära.

4.3 Flödesmätningar
Mätningarna på Flottbäcken, inloppet till Barkadammen, visade 0,66 m3/s för Ott flygeln,
0,57 m3/s för apelsinmetoden och 0,57 m3/s respektive 0,52 m3/s för utloppet till
Vapenbäcksån. Det ger en skillnad på 55 till 75 l/s mellan inlopp och utlopp, d.v.s. ca 11 % av
inkommande vatten (tabell 2). Under tre dagar avlästes vattenytan i Barkadammen i samband
med flödesmätningarna och den visades ligga på en konstant nivå, 168,58 m ö.h. (tabell 2).
Tabell 2 Vattenflödet Q (m3/s) för Flottbäcken och Vapenbäcken och skillnaden mellan inlopp och utlopp (l/s
och %).

Flottbäcken
(m3/s)
Ott flygel

Q Vapenbäcksån Q Skillnad
inlopp (%)
(m3/s)
och utlopp (l/s)

0,66

0,58

75

11

Apelsinmetoden 0,57

0,52

55

10

0,61

0,55

65

11

Medel
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4.4 Nederbörd och grundvattennivå
Enligt uppgifter från mätstationen i Orrefors föll det på vintern 173 mm och det mesta kom
som snö. Nederbörden för våren var 86,3 mm, sommaren 227,6 varav juli var regnigast med
118,6 mm (fig. 13).

Figur 13. Nederbördsmängd (mm) månadsvis.

Grundvattenytans höjdskillnader över året följde ungefär samma mönster för alla
grundvattenmätningar med en lägstanivå i februari. Vid snösmältningen ökade sedan nivån
igen. Därför redovisas endast nivåerna för betongbrunnen här. Brunnen valdes, fastän tidig
data saknas, för att grundvattenytan var synlig och därför minskar risken för mätfel.
Högstanivån inföll i april (166,88 m ö.h.) för att sedan sjunka till juni (166,49 m ö.h.). Efter
detta sker en ökning under hela sommaren (fig. 14)

Figur 14. Grundvattennivå (m ö.h.) i betongbrunn från april till november.
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Nivån i Barkadammen följder samma mönster som i rören och betongbrunnen med en
högstanivå i april (168,63 m ö.h.). sen följer en sänkning fram till juni (168,39 m ö.h.) för att
sedan öka igen (fig. 15).

Figur 15. Ytvattennivå (m ö.h.) i Barkadammen från april till november.

4.4 Grundvattnets strömningsriktning (IDW)
4.4.1 Grundvattnets strömningsriktning.
Resultatet från interpoleringen
visar att grundvattnets rörelse i
stort går i nordvästlig till
sydöstlig riktning men längre
upp mot Barkeström och i delar
av grustäkten finns även rörelser
i öst till västlig riktning.
Höjdskillnaden
mellan
Barkadammen (55) och södra
delen
av
Vapenbäcksån,
Orranäsajsön (52) var 2,74 m
och ytterligare 1,12 m till högsta
punkten (54). I grustäkten var
skillnaden betydligt mindre
0,4 m mellan rör 48 och 43
(fig. 13).
Figur 16. Grundvattnets strömning opåverkat.
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4.4.2 Grundvattnets strömningsriktning. Brunnsplacering A.

Vid brunnsplacering A sänktes
nivån på grundvattenrör 43 en
meter,
från
166,64
till
165,64 m ö.h.
Tillströmningen
ökar lokalt men grundvattnets
riktning i stort från nordöst till
sydväst
påverkas
inte.
Grundvattenytan kommer runt
brunnen
ligga
under
Vapenbäcksåns nivå (fig 14.).

Figur 17. Grundvattnets strömning vid brunnsplacering A.

4.4.3 Grundvattnets strömningsriktning. Brunnsplacering B.

Vid brunnsplacering B sänktes
nivån på grundvattenrör 44 en
meter,
från
166,84
till
165,88 m ö.h.
Grundvattnets
strömningsriktning i grustäkten
påverkas mer där en västlig
riktning
även
förekommer.
Vapenbäcksån påverkas inte
(fig. 15).

Figur 18. Grundvattnets strömning vid brunnsplacering B.
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4.4.3 Grundvattnets strömningsriktning. Brunnsplacering C.

Vid brunnsplacering C sattes
grundvattennivån
till
166,13 m ö .h., d.v.s. 2,5 m under
Barkadammens
nivå.
Grundvattenriktningen
i
det
orörda åsmaterialet påverkas men
endast i de norra delarna av
grustäkten.
Grundvattenytan
ligger
fortfarande
över
Vapenbäcksåns
vattennivå,
165,94 m ö.h. (fig. 16).

Figur 19. Grundvattenströmning vid brunnsplacering C.

5. Diskussion
5.1 Riskområden
Intervjuerna har visat att det kan finnas problem med miljögifter i grustäkten. Störst risk har
de områden där asfaltsverket, upplaget och åkeriet bedrivits. Det skräp som ligger utspritt
utgör inget hot mot grundvattnet, men det är oklart vad som släppts ut eller grävts ner. Det
fanns misstankar om att de asfalterade områdena kunde innehålla stenkolstjära men analyser
visade att så inte var fallet. Framställningen av asfalt och oljegrus i täkten gjordes först efter
1972 då stenkolstjära slutade att användas.
De analyser som gjordes på den öppna grundvattendammen i täkten visade på förhöjda halter
järn, färg och turbiditet. Höga koncentrationer järn är även ett problem i Tikaskruvs vattentäkt
och därför är vattenverket som ska behandla råvattnet anpassat för att avskilja dessa. Vid
provpumpningar i rör 41 har vattnet varit klart och därför utgör färg och turbiditet troligtvis
inget problem. Vattnet har analyserats av Eurofins och de drar slutsatsen att vattnet endast
innehåller enstaka alger som inte förklarar färgen. Istället tros något mineral ligga bakom,
t.ex. järn- eller kopparvitrol. Färgen förändras inte heller under året som borde ske om alger
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var orsaken. Därför drar jag slutsatsen att det troligtvis är någon järnförening som fälls ut när
det syrefattiga grundvattnet kommer i kontakt med syre. Vattenanalysen säger dock inget om
eventuella miljögifter i grustäkten då tillrinningen främst sker från området väst och norr om
täkten.
Grundvattnet ligger grunt och under högvatten helt öppet i delar av grustäkten. Den nästan
obefintliga omättade zonen tillsammans med ett nästan helt outvecklat fält- och bottenskikt
gör området mycket känsligt för kontamination. Det har gjorts försök att förhindra tillträde
med motorfordon till grustäkten genom att lägga stora stenar vid infarten men en ny väg in
finns vid grundvattenrör 46 och området används idag (2010) både av motorcyklar och av
fyrhjulingar. Detta utgör ett problem då även små utsläpp av bensin och diesel gör
grundvattnet odrickbart (Knutsson et al, 2002).
Området runt Barkeström 5:7 har använts för en rad industriverksamheter under historien och
kan vara kontaminerat plus att det finns en trekammarbrunn på fastigheten. Gradienten mellan
Barkadammen och Vapenbäcksån gör dock att grundvattenströmningen troligtvis har en väst
till östlig/nordöstlig riktning, som gör att området söderut inte påverkas. Slaggvarpen på östra
sidan av Vapenbäcksån och de förhöjda kadmiumhalterna i sedimentet utgör idag inget hot då
grundvattnet strömmar ut i ån och minskar risken för inducerad infiltration.

5.2 Inducerad infiltration från Barkadammen
Flödesmätningar innan och efter Barkadammen visar på att det sker en betydande inducerad
infiltration. Skillnaden blev 55 respektive 75 l/s och det kan jämföras med en total
grundvattenbildning på 25,6 l/s för hela Orranäsaformation med arealen 2,52 km2.
Barkadammen, på 47 600 m2, kantas av rullstenåsar och undersökningar av botten visar på
endast ett tunt lager organiskt material ut till en meters djup. En stor del av läckaget sker
troligtvis genom den smala åsen norr om Barkeström där gradienten är ca 4 %, men en
betydande del kommer även att tillföras grundvattenmagasinet. Det sker troligtvis även en
infiltration från Flottbäckens tillrinningsområde väster om Barkadammen men lagret
organiskt material, som minskar infiltrationen, är högre här.
När man jämför nederbördsmängd med vattennivåerna för ytvatten och grundvatten ser man
att det snarare är vattennivån i Barkadammen som styr grundvattennivån under stor del av
året. Under våren inföll högstanivån när både infiltration och inducerad infiltration fyllde på
magasinen. Vattennivån reglerades troligtvis sedan till en lägre nivå i dammen och
grundvattenytan följde efter. Under hela sommaren och hösten höjdes nivån i dammen sakta
och då även grundvattennivåerna (fig. 13-15).
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5.3 Brunnsplaceringsalternativ
Den strömningsbild som interpoleringen visar är en förenklad bild av verkligheten då det
saknas grundvattennivåer från stora områden. Att åsmaterialet inte är homogent visar de
hydrauliska konduktiviteterna i tabell 1. Störst flöde och hastighet har grundvattnet där den
hydrauliska konduktiviteten och porositeten är hög. I rullstensåsar finns ofta det grövsta
materialet i mitten och därför följer grundvattnet ofta åsarnas sträckning.
I undersökningen valdes även två ytvatten (56 och 57) samt ett grundvattenrör (40) bort.
Ytvattnen ströks eftersom det visade sig att nivån var över 4,3 m över grustäktens och berg
fanns däremellan. Grundvattennivån i rör 40 visade på en sänkning på 1,6 m från rör 41
d.v.s. över 1 m lägre än i Orranäsasjön. Det kan jämföras med en höjning på över 0,5 m när
mätningar gjordes 2004. Vad orsaken är vet jag inte men röret kan vara igensatt eller
påverkades det av grundvattenströmningen när väg 1017 byggdes om. Att det finns hydraulisk
kontakt mellan ytvattnet i väst (54) visar en åsrygg precis i närheten men flödesmängden är
osäker.

5.3.1 Nuvarande situation
I de orörda åsarna norr om grustäkten är grundvattnets lutning betydligt högre än i grustäkten.
Vid fastigheten Barkeström och norrut sker troligtvis strömningen i en västlig till östlig
riktning, från Barkadammen mot Vapenbäcksån. Söder om Barkeström följer grundvattnet de
två mäktiga åsarna som börjar på landtungan väster om Barkadammen och går ihop norr om
rör 48 och sen fortsätter längs Vapenbäcksån hela vägen ner till rör 43. En osäkerhet är dock
hur långt berget i mitten av området sträcker sig norrut. Grustäkten får sin huvudtillströmning
från väst/nordväst men även från åsarna norrifrån. Inom åsen sker en huvudsaklig västlig till
östlig strömningsriktning förutom i norra delen där vattnet följer berget söderut. I höjd med de
två mossarna vänder riktningen mer söderut . Hur strömningsriktningen är i sydväst är svårare
att veta. Vid rör 42 är den hydrauliska konduktiviteten beräknad till 4,08*10-5 m/s som visar
på mellansand - grovmo (Knutsson, 2002). Även växtligheten övergår här till en mer
näringsrik granskog. Grundvattennivåmätningar 2004 visar att det skulle kunna finnas en
strömningsriktning från rör 45 (166, 87 m ö.h.) till rör 40 (166,73 m ö.h.). Även vid denna
mätning visar dock resultatet att det sker utströmning mot rör 41-43 som alla ligger under
nivåerna i rör 40 och 45 (fig. 20).
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Figur 20. Nuvarande uppskattad grundvattenströmning.

5.3.2 Brunnsläge A
Brunnsläge A är beläget mellan två mindre åsar vid en liten åkerlycka och är samma som rör
43. Placeringen föreslås i rapporten ”Tikaskuvs vattentäkt förslag till alternativt brunnsläge”
(Mikaelsson, 2000). Tillrinningsområde blir ca 0,39 km2 vilket motsvarar en
grundvattenbildning på ca 340 m3/dygn, plus en betydande infiltration från Barkadammen.
15 april 2010 var den omättade zonen 0,81 m. Siktningsprov gjorda av Kalmar högskola 2004
(Sjöberg et al, 2005) visar på en hydraulisk konduktivitet på 3,50*10-2 m/s vilket klassas som
grovsand – grus (Knutsson, 2002).
Rent uttagsmässigt är detta en bra plats där grundvatten från hela området möts men det gör
även eventuella föroreningar som skett i grustäkten. Om områden är kontaminerade kan man
troligtvis redan nu hitta spår här då det är över tio år sen täkten lades ner. En brunnsplacering
skulle dock öka strömningshastigheten mot platsen markant. Ytvatten från mossarna,
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100 m norrut, skulle kunna ge problem med förhöjda halter organiskt material och höga
koncentrationer järn och mangan p.g.a. syrefattigt grundvatten (Hansson, 2000).
Reningsförmågan runt brunnen är troligtvis mycket liten då den hydrauliska konduktiviteten
tyder på ett grovt material med hög strömningshastighet. Området österut visar dock på en
naturlig barriär med mer svårgenomträngligt material. Om det grövre materialet fortsätter i
åsen norrut skulle dock höga nivåer i Vapenbäcksån kunna leda till inducerad infiltration.
Detta utgör ett problem då Vapenbäcksån har förhöjda halter av kadmium i sedimenten och
det finns en rad riskområden norrut. Om platsen väljs bör uttagsbrunnen flyttas upp på en av
åsarnas sluttning för att skapa en något mäktigare omättad zon (fig. 21).

Figur 21. Uppskattad grundvattenströmning vid brunnsplacering A.
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5.3.3 Brunnsläge B
Läget är samma som grundvattenrör 44 och ligger i en liten talldunge. Tillrinningsområdet är
ca 0,28 km2 vilket motsvarar en grundvattenbildning på 245 m3/dag, plus inducerad
infiltration från Barkadammen. Den hydrauliska konduktiviteten på platsen är inte känd.
15 april 2010 var den omättade zonen 0,47 m.
Uttagsmöjligheterna på platsen bedöms som goda. Dock uppstår samma problem som vid
brunnsläge A om det finns kontaminerade områden, eftersom tillrinningsområdet täcker
nästan hela grustäkten. Vid stora uttag kan vatten från mossarna och området där
åkeriverksamhet tidigare bedrevs strömma till brunnen. Den mycket tunna omättade zonen
tillsammans med ett dåligt fält- och bottenskikt, gör området mycket känsligt för utsläpp. En
brunnsplacering bör därför flyttas in en bit i den ungskog som finns sydväst om
grundvattenrör 44. Detta skulle ge en något mäktigare omättad zon och det finns även början
till ett bottenskikt. Området är också något mer otillgängligt och minskar risken för utsläpp i
direkt närhet av brunnen (fig. 22).
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Figur 22. Uppskattad grundvattenströmning vid brunnsplacering B.

5.3.4 Brunnsläge C
Förslaget till Brunnsläge C ligger något innan de två mäktiga åsarna går ihop.
Tillrinningsområdet är ca 0,17 km2 vilket motsvarar en grundvattenbildning på 149 m3 per
dygn. Detta motsvarar dock bara bildningen från regn och vid val av denna plats skulle en stor
del av grundvattnet komma från inducerad infiltration från Barkadammen. Uttagsplatsen
ligger ungefär 172-173 m ö.h. Det ger en omättad zon på över 6 meter. Avståndet till
Barkadammen är ca 210 meter.
Tillströmningen till brunnen skulle ske från nordväst och på det sättet undviks eventuella
problemområden på fastigheten Barkeström 5:7 och i grustäkten. Risken för en olycka på
vägen i närheten bedöms som liten. Det som måste utredas är dock transporttiden för den
inducerade infiltrationen från Barkadammen. Sänkningen ger en gradient på ca 1,2 %. Det går
att beräkna den verkliga medelströmshastigheten (v) enligt Darcys lag men det finns inga
uppgifter på den hydrauliska konduktiviteten i de norra åsarna. De uträknade värdena i
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tabell 1 kan inte användas då skillnaden är mycket stor. Det verkliga värdet ligger troligtvis
någonstans mitt emellan de som angivits. Om man räknar på en hydraulisk konduktivitet på
1*10-3 m/s och en effektiv porositet på 0,05 – 0,3 ger det en strömningshastighet på mellan 3
och 20 m/s eller en uppehållstid på 10 – 60 dagar. För att få ett bra dricksvatten är den
rekommenderade uppehållstiden 60 dagar. Vid en eventuell brunnsplacering måste
strömningshastigheten bestämmas mer noggrant. Antingen genom att provpumpa, tillsätta
spårämne eller göra en temperaturanalys. Det kan även uppstå problem med igensättning av
järn- och manganföreningar i brunnen beroende på uppehållstid och syrehalt på grundvattnet
(Hansson, 2000). Det kan även finnas möjlighet att flytta brunnen något mer västerut för att
öka uppehållstiden men då måste bergets utsträckning undersökas mer grundligt. En möjlighet
är även att sänka vattennivån i Barkadammen och på det sättet minska infiltrationsmängden
(fig. 23).

Figur 13. Uppskattad grundvattenströmning vid brunnsplacering C.
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5.4 Klimateffekter
Det har visat sig att Barkadammens vattennivå spelar stor roll för grundvattenbildningen i
området. Den ökade temperaturen kommer leda till mer avdunstning och i vår del av Sverige
kommer även grundvattenbildningen räknat över året bli mindre. Detta kommer troligtvis inte
vara något problem i Barkeström där man kan reglera grundvattennivån genom
Barkadammen. Med en vattenföring på drygt en m3/s och en förlust på runt 10 % måste torkan
bli mycket svår innan nivån börjar sjunka i dammen. Däremot kan en hög temperatur i
ytvattnet även ge högre grundvattentemperaturer om uppehållstiden är kort. På längre sikt
kommer även grundvattentemperaturen gå upp med årets medeltemperatur.
En ökad växtperiod kan orsaka problem i framtiden då växtligheten i grustäkten har
direktkontakt med grundvattnet. När växtligheten tilltar och tallarna växer sig stora kan
transpirationen påverka grundvattennivåerna nedströms.
Den stora nivåtopp som uppstod under snösmältningen i mars 2010 kommer troligtvis bli mer
och mer sällsynt i framtiden, då nederbörden på vintern kommer som regn och infiltreras lite i
taget. Miljögifter som idag ligger mer eller mindre bundna i markerna och deponierna
uppströms kan komma att röra på sig. Då det troligtvis blir vanligare med extrem nederbörd
kan höga nivåer i Vapenbäcksån leda till att de infiltreras in i den västliga åsen vid stranden
och då nå brunnsplacering A (rör 43). Både mot Barkadammen och mot Vapenbäcksån finns
åsryggar som förhindrar att vattendragen svämmar över och sätter brunnarna under vatten.

6. Slutsatser
Inducerad infiltration från Barkadammen påverkar förutsättningarna i området mer än
nederbördsmängden. Alla de brunnslägen som utvärderats skulle samtliga ge tillräckligt med
vatten men jag föreslår alternativ C, om uppehållstiden visar sig tillräcklig. Vid detta val får
man en omättad zon på över 6 m och undviker de problem som finns nere i grustäkten.
Vattnet från den öppna grustäkten har en låg redoxpotential och förhöjda halter järn men
vattnet skiljer sig inte mycket från det nere i Tikaskruv. Vattenverket som ska behandla
råvattnet är anpassat för detta.
Klimatförändringar skulle inte påverka uttagsmöjligheterna i någon stor utsträckning då
Barkadammen förser åsarna med grundvatten även under torra år. Möjligtvis skulle
extremflöden i Vapenbäcksån leda till infiltration till brunnsplacering A.
En mer noggrann analys måste göras för att utreda om det finns kontaminerade områden i
grustäkten. Vid val av brunnsplacering C bör uppehållstiden bestämmas genom
provpumpning under en längre tid.

27

Tack
Först och främst vill jag tacka min handledare Tommy Claesson som har gett många goda råd
och lagt tid på möten och fältbesök. Stort tack även till Jan-Olof Pettersson och Lars-Axel
Karlsson som båda följde med ut till täkten och delade med sig av sina kunskaper. Jag vill
även tacka Bo Davidsson, Leif Hjärtstrand, Bengt Karlsson och Anders Lindvall på Nybro
tekniska förvaltning för hjälp med framtagning av material och för intressanta möten.
Tack till Henrik Svensson, Mårten Mogren och Emelie Josefsson för hjälp i olika delar av
arbetet. Sist men inte minst ett stort tack till min far Jan Petersson för hjälp med fältarbete och
kloka kommentarer.

28

7. Referenser
Andréasson P-G., 2006. Geobiosfären en introduktion, Pozkal.
Bergelin A., Jansson M, Papper M., Bylin S., 2006, Miljöteknisk undersökning etapp 1, 11
Gullaskruv.
Bergström R., 2009, Inventering av potentiella föroreningsrisker vid Tikaskruv. Tyrens.
Bydén S., Larsson A-M., Mikael Olsson M., 2003 Mäta vatten. Undersökningar i sött och salt
vatten. Bohuslän 5.
Davidsson T., Holmström K., 2007, Glasbruksprojektet sedimentundersökningar av sex
glasbruksåar, länsstyrelsen i Kalmar län, Glasbruksprojektet.
Elenius M, Håkansson Å. Tikaskruv Grundvattentäkt, Riskinventering.
Hansson G., 2000, Konstgjord grundvattenbildning, 100-årig teknik inom svensk
dricksvattenförsörjning, VAV AB
Jonasson S., von Brömssen M., Gunnemyr L., Lindstrand O, 2007,. Modeller för transport
och spridning av föroreningar fas 2, Naturvårdsverket
Kalmar kommun 1997, Naturvårdprogram för Kalmar kommun. Beskrivande del.
Kjellström, E., Bärring, L., Gollvik, S., Hansson, U., Jones, C., Samuelsson, P.,
Rummukainen, M., Ullerstig, A., Willén U., Wyser, K., 2005. A 140-year simulation of
European climate with the new version of the Rossby Centre regional atmospheric climate
model (RCA3). SMHI Reports Meteorology and Climatology No. 108, SMHI, SE-60176
Norrköping, Sweden, 54 pp.
Knutsson G., Morfeldt C-O., 2002, Grundvatten teori & tillämpning, Svensk Tryck Ab,
Stockholm.
Knutsson G., 2004. Grundvatten i Nybroåsen. Elanders Tofters, Östervåla.
Livsmedelsverket, 2001, Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.
Lundquist J., 2003. Geologi, processer, utveckling, tillämpning. Studentlitteratur Lund.
Länsstyrelsen Kalmar, 1997, Natur i Östra Småland, Kalmar sund tryck.
McCarthy J., Maxe L. & Ojala L., 2006, Markanvändning i områden med viktiga
grundvattenförekomster - indikatorförslag. SGU 2006:4
Nakićenović, N., Swart, R., 2000. A special report of Working Group III of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. 612 pp
29

Naturvårdsverket, FN:s klimatpanel, 2007, Syndtesrapport, rapport 5763, Stockholm,
Naturvårdsverket.
Nybro kommun, 2009, Vattenskyddsområde med föreskrifter för Tikaskruvs vattentäkt.
Ojala L., Thunholm B., Maxe L., Persson G., Bergman M., 2007, Kan grundvattenmålet
klaras vid ändrade klimatförhållanden – underlag för analys. SGU
Persson P-O., Bruneau L, Nilsson L., Österman A., Sundquist J-O., 2005, Miljöskyddsteknik.
Strategier och teknik för ett hållbart miljöskydd. Trita-KET-IM
Rolf Bergström R., Per Bergström P., Hessel k., Förstudie. Samrådshandlingar. Väg 31
vattenskyddsåtgärder vid Tikaskruvs vattentäkt, Nybro Kommun. Vägverket
Samhällsbyggnad 2004, Tjugo år av naturvård i Nybro kommun, Nybro kommun.
Sjöberg A., Håkansson Å., Elenius M., 2005, Tikaskruv grundvattentäkt. Revidering av
skyddsområde och skyddsföreskrifter. Huvudrapport. Nybro kommun.
SMHI, 2006, klimat i förändring, En jämförelse av temperatur och nederbörd 1991-2005 med
1961-1990.
Vattenmyndigheten, 2010, Förvaltningsplan Södra Östersjöns vattensdistrikt 2009-2015,
Tabergs Tryckeri.
Åsman M., Ojala L.,2004, Identifiering av geologiska formationer av nationell betydelse för
vattenförsörjningen, Elanders tofters, Östervåla.
Elektroniska referenser
Arc GIS, hämtad 2010-11-12
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//009z0000006m000000.htm
Miljömålsportalen, hämtad 2010-11-10
www.miljomal.se
Naturvårdsverket, hämtat 2010-09-12
www.naturvardsverket.se/sv/Tillstånd-i.miljön/Bedomningsgrunder-formiljökvalitet/grundvatten
SMHI, hämtad 2010-05-12
http://www.smhi.se/klimatdata
VISS, hämtad 2010-05-18
www.viss.lst.se

30

Bilaga A. Tabeller
Tabell 3. Grund- och ytvattennivåer.
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Tabell 4. Information om provpunkterna. Koordinater i sweref 99 16 30.
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Figur 1. Barkeströms grustäkt

Figur 3. Ytvattenlinjal

Figur 5 Tillrinningsområde till Brunnsalternativen

Figur 6 Åsrygg sett mot vapenbäcksån

Figur 7. Brunnsalternativ B
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Figur 4. Barkeströms grustäkt

Figur 8. Barkadammen

Figur 9. Brunnsalternativ A

Figur 10. Brunnsalternativ C

Figur 11. Flödesmätning Flottbäcken
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Figur 12. Vapenbäcksån sett från väg 1017

Figur 13. Öppen grundvattenyta sett från åsrygg.

Figur 14. Grustäkt med åsrygg i bakgrunden sett söderifrån.
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