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PM
Bedömning av påverkan på vattenförhållanden från ny
detaljplan för del av Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121,
Kivik, Simrishamns kommun
Inledning
Bakgrund
Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, har tagit fram ett program till
detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av Mellby 27:52, Kivik, Simrishamns kommun. Programmet presenteras i samrådshandling upprättad 2010-08-10.
Målet med detta PM är att bedöma hur genomförandet av detaljplanen kan påverka vattenförhållandena. Särskild vikt läggs vid att identifiera risker för den kommunala
grundvattenanläggningen vid Skogsdala.
Beställare
Detta PM har tagits fram på uppdrag av Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Planområdet
Planområdets area är ca 6 ha och det omfattar del av fastigheterna Mellby 27:52 och
Mellby 3:121 samt fastigheten Mellby 27:79 i SV delen av Kivik, se översiktskarta i
Figur 1.
Området används idag för fruktodling.
Detaljplaneområdet är beläget nära kommunens grundvattenanläggning Skogsdala och
inom vattenskyddsområde, huvudsakligen inom sekundär (yttre) skyddszon, se Figur 2.
Endast en mindre del i sydligaste delen av planområdet ingår i den primära (inre)
skyddszonen. Arbete pågår med att revidera vattenskyddsområdet. Detta bedöms leda
till att den primära skyddszonen utökas.
Den framtida markanvändningen omfattar bebyggelse med småhus/marklägenheter
med mindre trädgårdsenheter samt parkytor.
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Skogsdala vattenverk
Skogsdala vattenverk försörjer Kiviks samhälle och de närbelägna orterna Mellby, Svinaberga, Bästekille, Svabesholm och Vitemölla.
Skogsdala vattenverk är en grundvattenanläggning och omfattar sex bergborrade brunnar (B6, B8, B9, B10, B11, B12) och en filterbrunn (B7) i jordlagren, se Figur 1 nedan.
Filterbrunnen är 11 m djup medan de bergborrade brunnarna har djup på 100 - 150 m.
I vattenverket utförs reducering av järn och mangan samt desinfektion med UV-ljus.
För brunnarna B6, B7, B8 och B10 finns tillstånd avseende vattenverksamhet. Det totala lovgivna medeluttaget uppgår till 1215 m3/d.
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Kring Skogsdala vattenverk finns ett vattenskyddsområde, se Figur 1 och Figur 2 nedan. Arbete pågår för nuvarande (2011) med en revidering av vattenskyddsområdet.
Denna revidering kommer att avse avgränsning, zonindelning och föreskrifter.

Figur 1 Översiktskarta. Skogsdala vattenverk (blå ruta), brunnar (röda prickar), befintligt vattenskyddsområde, begränsning yttre skyddszon (röd streckad linje) och planområde
(rastrerat orange område). Alla objekt redovisas översiktligt. För mer detaljerad lägesinformation hänvisas till underlagsmaterialet.
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Figur 2 Befintligt vattenskyddsområde

Geologiska förhållanden
Beskrivningen grundas på SGUs kartmaterial, geotekniska undersökningar, tidigare
utredningsmaterial för Skogsdala grundvattentäkt (se Referenser sist i detta PM) samt
uppgifter i SGUs brunnsarkiv.

L:\3157\Simrishamn\10141759_Mellby\3_Dokument\Leverans\PM20110303_slutversion.d
oc
Mall: Pm - 2003.dot ver 1.0

Jordlager
Enligt uppgifter i SGUs brunnsarkiv uppgår jordlagrens tjocklek närmast SV, V, N och
Ö om planområdet till mellan 2 och 4 m. Ett par hundra meter öster om planområdet
ökar jorddjupet till upp mot 10 m. Strax söder om planområdet, vid Skogsdala vattenverk, visar SGUs jordartskarta att berggrunden går i dagen fläckvis. Även ett par hundra meter NV om planområdet visar jordartskartan på berg i dagen. Sammanfattningsvis
ger tillgängliga uppgifter en bild av relativt tunna jordlager med varierande tjocklek.
Utförd geoteknisk undersökning inom planområdet visar att jordlagren där har en minsta tjocklek som varierar inom intervallet 1.6 - 2.6 m.
På SGUs jordartskarta, som ger en översiktlig bild av de ytliga jordlagrens sammansättning, redovisas jordlagren vid Kivik under nivån ca +35 m omväxlande som svallavlagringar (sand, grus och klapper sorterade av havets vågor) och isälvsavlagringar
(sorterat material avsatta av inlandsisens smältvatten). Över nivån ca +35 m är den dominerande ytliga jordarten istället moig morän (osorterat material avsatt av den
smältande inlandsisen). De lägre liggande delarna av moränen kan ha svallats och
övergången mellan morän och svall-/isälvsavlagringar kan därför vara diffus. Morän
kan också påträffas under isälvs- och svallavlagringarna, sannolikt som ett tunt lager
med osammanhängande utbredning.
Inom planområdet, som ligger på nivån ca +34 m, redovisas de ytliga jordlagren inom
övervägande delen av planområdet som isälvsavlagringar. I de högst liggande sydvästligaste delarna redovisas jordlagren dock som moig morän. I den nordöstligaste delen
av planområdet finns karterad en mindre förekomst av glacial lera.
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Enligt utförd geoteknisk undersökning med skruvprovtagning består marken överst av
0.2 – 0.4 m matjord och därunder av mer eller mindre grusig och siltig sand som lokalt
kan anta moränkaraktär. Inom de SV delarna av planområdet (område A i Figur 3 nedan) utgörs de översta delarna (0.8 – 1.5 m) av lagerföljden under matjorden av siltig
sand och sandig silt, inslag av lera förekommer också, medan de understa delarna (0.5
– 1 m) utgörs av något siltig stenig grusig sand. Inom de NO delarna (område B och C i
Figur 3) beskrivs hela lagerföljden under matjorden som stenig grusig sand, i de norra
delarna (område B) som något siltig stenig grusig sand.
Skruvprovtagningen fullföljdes i samtliga punkter till dess att stopp erhölls på djup
mellan 1.6 och 2.6 m. Stoppet beskrivs vara mot sten eller block, vilket kan indikera
morän eller isälvsavlagring. Stopp mot berg kan emellertid inte uteslutas. Jordlagrens
totala tjocklek inom området, liksom sammansättningen på större djup, är således inte
kända.
Berggrund
Berggrunden vid Kivik utgörs av sedimentära bergarter på ett underlag av urberg, huvudsakligen gnejs.
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Den sedimentära lagerföljden består underst av kvartsitisk sandsten, som ligger direkt
ovanpå urberget. Ovanpå sandstenen följer alunskiffer och lerskiffer. Inom huvuddelen
av Kivik är det den kvartsitiska sandstenen som utgör den ytliga berggrunden. Endast
längst i NO, vid Kiviks hamn, överlagras sandstenen av skiffer. Sandstenen är som
tjockast i de NO delarna, där den kan vara över 100 m, och tunnar ut mot S och V tills
den helt försvinner.
Berggrunden har genom tektoniska processer spruckit upp i block. De dominerande
sprickriktningarna är ca NV – SO, ca NNO – SSV och ca ONO – VSV. Genom vertikala rörelser mellan blocken har berggrunden lokalt krossats upp. I urberget, som är en
vittringsbenägen bergart, har krossningen medfört en lokalt omfattande vittring, ofta
med leromvandling som följd. Leromvandlingen medför att urbergets vattenförande
förmåga reduceras. I sprickzoner där de vertikala rörelserna varit mindre intensiva kan
urberget dock vara kraftigt vattenförande. I den kvartsitiska sandstenen, som inte är
vittringsbenägen, är sprickorna ofta vattenförande.
Inom planområdet bedöms berggrunden huvudsakligen utgöras av gnejs. Möjligen kan
berggrunden inom den mest NO delen utgöras av kvartsitisk sandsten. Den dominerande sprickriktningen bedöms vara NV – SO, men riktningarna NNO – SSV och ONO –
VSV är sannolikt också representerade. Strax öster om planområdet finns sannolikt en
större sprickzon i riktning NNO – SSV.

Grundvattenförhållanden
Grundvattnet vid Kivik kan översiktligt sägas uppträda som två magasin, ett öppet magasin i jordlagren (d v s grundvattenytan är en fri vattenyta) och ett slutet magasin i
berggrunden (d v s grundvattenytan är en tryckyta).
Den opåverkade grundvattenströmningen är i båda magasinen i stora drag riktad mot
NO – ONO, d v s mot havet där utströmning sker. Lokalt kan avvikande strömningsriktningar förekomma, beroende på heterogeniteter i jord- och berglager.
De opåverkade grundvattennivåerna i jordlagermagasinet följer i stora drag landskapets
topografi och de lokala skillnaderna kan vara betydande. Djupet till grundvattenytan är
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normalt någon meter under markytan. Lokalt kan den ligga ytligare och källsprång kan
förekomma ovanför planområdet.
Grundvattennivåerna i berggrunden följer en mer regional trend med en tryckyta som
sluttar jämförelsevis jämt ut mot havet. Inom högre liggande områden är trycknivån
normalt högre i jordlagren än i berggrunden, vilket leder till att det sker ett nedåtriktat
läckage av grundvatten, från jordlagren till berggrunden. Inom lägre liggande områden
är förhållandena normalt de omvända.
På grund av uttag ur brunnar vid Skogsdala vattentäkt är grundvattennivåerna i berggrunden avsänkta och strömningen är riktad mot brunnarna närmast dessa. Inom betydande delar är läckaget också nedåtriktat.
Enligt utförd geoteknisk undersökning inom planområdet konstaterades att grundvattenytan i jordlagren låg under borrhålsbotten i 8 av 9 borrpunkter. Endast i borrhål 1,
beläget inom planområdets västligaste del, påträffades grundvatten. Djupet till grundvattenytan var där 1.2 m och borrhålsbotten låg på 2.0 m under markytan. Någon uppgift om trycknivån i berggrunden finns inte, men p g a av närheten till Skogsdala vattenverk kan denna antas vara avsänkt och ligga under grundvattennivån i jordlagren.
Med ledning av den geotekniska undersökningen, och andra tillgängliga uppgifter, kan
grundvattenmagasinet i jordlagren inom planområdet betraktas som begränsat. Den vattenmättade tjockleken uppskattas till normalt mindre än 1 meter. Grundvatten i jordlagren kan saknas helt där berget ligger ytligt. Förhållandena i grundvattenmagasinet i
berggrunden är mindre väl kända men det kan antas finnas en dominerande sprickighet
i riktning ONO – VSV. Dessa sprickor antas ha en varierande vattenföring.
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De ytliga jordlagrens sammansättning inom planområdet, med huvudsakligen siltig
sand/sandig silt i SV och stenig grusig sand i NO, innebär att markens genomsläpplighet, dess hydrauliska konduktivitet, varierar betydligt. Inom de SV delarna kan den
hydrauliska konduktiviteten i ytliga jordlager under matjordslagret (0.4 - 1 m u my)
uppskattas till intervallet 10-5 – 10-7 m/s och i de NO delarna till 10-3 – 10-4 m/s. Marken
i de NO delarna bedöms alltså vara betydligt mer genomsläpplig.

Sårbarhetsbedömning
Med ledning av jordlagrens uppbyggnad, de olika jordlagrens genomsläpplighet och
grundvattenytans bedömda läge har en sårbarhetsbedömning gjorts, se Figur 3. Bedömningen avser grundvattenmagasinet i jordlagren. Med sårbarhet menas möjligheten för
föroreningar att transporteras vertikalt från markytan till grundvattenytan.
Tre områden har avgränsats. Områdesindelningen bygger på utförd översiktlig geoteknisk undersökning och skall därför betraktas som översiktlig. Om en mer detaljerad
indelning behövs måste kompletterande undersökningar utföras.
För de tre områdena gäller följande sårbarhetsbedömning:
A, Medel sårbarhet: Inom detta område är de ytnära jordlagren närmast under matjordsskiktet mindre genomsläppliga men jordlager med högre genomsläpplighet bedöms kunna påträffas från 0.5 – 1.5 m under markytan och nedåt. Grundvattenytan kan
ligga ytligt, kring 1 m under markytan.
B, Hög sårbarhet: Inom detta område har de ytnära jordlagren under matjordsskiktet
hög genomsläpplighet. Grundvattenytans läge är inte känt.
C, Mycket hög sårbarhet: Inom detta område har de ytnära jordlagren under matjordsskiktet mycket hög genomsläpplighet. Grundvattenytans läge är inte känt.
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Figur 3 Översiktlig sårbarhetsbedömning avseende grundvatten i jordlager. Område A: Medel
sårbarhet. Område B: Hög sårbarhet. Område C: Mycket hög sårbarhet.

Ytvattenförhållanden
Några ytvattendrag finns inte inom planområdet. Mindre bäckar rinner nerför sluttningen mot havet ca 200 m NV respektive SO om planområdet.

Vattenförekomster
Grundvattenanläggningen vid Skogsdala är belägen inom grundvattenförekomsten
SE617296-140056 enligt VattenInformationsSystem för Sverige (VISS). Förekomsten
omfattar en sprickakvifär i urberget med utsträckning NNO – SSV, d v s längs en av de
dominerande sprickriktningarna. Avgränsningen redovisas översiktligt och den redovisade arean är 0.85 km2.
Förekomstens redovisade utbredning berör de östra delarna av planområdet. Sprickförhållandena i området gör det dock troligt att sprickakvifären har en vidare utbredning
och hela planområdet kan antas vara berört.
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År 2009 bedömdes vattenförekomstens kemiska status som God och den kvantitativa
statusen som God.
För vattenförekomsten har följande miljökvalitetsnormer fastställts: God kemisk grundvattenstatus 2015 respektive God kvantitativ status 2015.
Vid vattenprovtagning har bekämpningsmedelsrester hittats inom förekomsten vilket
visar på mänsklig påverkan på grundvattnet. Även höga nitrathalter har påträffats. Detta innebär att förekomsten bedöms ligga i riskzonen att inte uppnå god status 2015.

Riskbedömning
Nedan diskuteras de verksamheter och åtgärder som är knutna till själva genomförandet
av planen och som bedöms kunna innebära risk, eller förändring av risk, för förorening
av ytvatten eller grundvatten och som bedöms kunna vara av praktisk betydelse.
Ytvatten
Planområdet är beläget ca 200 m från närmsta vattendrag och grundvattenströmningen
från planområdet är inte riktad mot dessa utan mot havet som är beläget ca 400 m mot
NO. Planförslaget omfattar inte bortledning av dagvatten eller dräneringsvatten till vattendrag eller några andra åtgärder som berör vattendrag. Sammanfattningsvis bedöms
risken att verksamheter eller åtgärder inom planområdet ska påverka vattendrag eller
havet som försumbar.
Grundvattenkvalitet
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Schaktningsarbeten under byggskedet innebär att matjordsskiktet avlägsnas/skadas,
varvid en väsentlig del av den naturliga barriären försvinner och risken för förorening
av grundvattnet ökar. Den största risken i samband med schaktning under byggskedetbedöms vara läckage av olja eller dieselbränsle från arbetsmaskiner. Även en mindre
mängd olja/diesel kan orsaka betydande skada på grundvattnet.
Risken vid schaktning ökar generellt om denna utförs nära grundvattenytan. Grundvattenytans läge är inte närmare känd men kan ligga så ytligt som ca 1 m under markytan
inom planområdets västligaste delar. Risken ökar också generellt om jordlagren är mer
genomsläppliga.
Inom område A (se Figur 3) bedöms sårbarheten som medel. Inom området bedöms
risken för förorening av grundvattnet öka väsentligt vid schaktning djupare än 0.5 m.
Försiktighetsåtgärder bör inkludera begränsning av schaktdjup.
Inom område B och C bedöms sårbarheten som hög – mycket hög. Risken vid schaktning bedöms kunna vara stor i dessa områden redan vid ytlig schaktning. Försiktighetsåtgärder bör här i första hand inriktas på att begränsa schaktningens utbredning.
Enligt föreskrifter för befintligt vattenskyddsområde, och enligt förslag till reviderade
föreskrifter, kräver schaktning under 0.5 m djup tillstånd. Denna restriktion är mycket
viktig för grundvattenskyddet.
En sammanfattande bedömning är att schaktning kan innebära en betydande risk. Det
är därför motiverat att kräva särskilda försiktighetsåtgärder. Om sådana följs kan dock
risken begränsas till en låg nivå. Rekommenderade försiktighetsåtgärder redovisas nedan.
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Plangenomförandet kommer att medföra en viss ökning av dagvatten från hårdgjorda
och trafikerade ytor. Detta kan vara förorenat av bl a metaller, petroleumprodukter och
vägsalt. Dagvattenhanteringen bör således utformas så att sådant dagvatten inte infiltrerar inom området utan leds bort och omhändertas på ett säkert sätt, t ex genom kommunalt dagvatten- eller avloppsledningssystem. Infiltration av takvatten innebär normalt ingen större föroreningsrisk men takmaterial med höga halter av koppar och zink
bör undvikas. Om sådana försiktighetsåtgärder vidtas bör dagvattenhanteringen inom
planområdet sammanfattningsvis inte medföra någon ökad risk.
Förekomst av bekämpningsmedel i grundvattnet kan innebära att god kemisk grundvattenstatus 2015 inte uppnås. Den största riskfaktorn är här sannolikt fruktodlingar. Plangenomförandet innebär att odlad areal ersätts med bostäder, vilket minskar risken. Anläggandet av trädgårdar och parker inom planområdet kan medföra en viss tillkommande spridning av bekämpningsmedel. Om parker och gemensamma ytor utformas som
ekologiska ytor minskar detta dock användningen av bekämpningsmedel.
Enligt förslag till reviderade föreskrifter för vattenskyddsområdet krävs tillstånd enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter för yrkesmässig spridning och förvaring av kemiska bekämpningsmedel. Denna föreskrift reglerar alltså inte normal spridning i enskilda trädgårdar. En restriktion även mot icke-yrkesmässig spridning i enskilda trädgårdar skulle
medföra ett bättre skydd. Lämpligheten av en sådan restriktion bör emellertid bedömas
med beaktande av skyddsbehovet inom hela vattenskyddsområdet, inte bara planområdet.
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En sammanfattande bedömning av planen, vad gäller risken för förorening av bekämpningsmedel, är att risken minskar.
Förekomst av höga nitrathalter i grundvattnet kan innebära att god kemisk grundvattenstatus 2015 inte uppnås. En ändrad markanvändning från fruktodling till bostäder
innebär sannolikt att kvävebelastningen minskar. Om parker och gemensamma ytor
utformas som ekologiska ytor minskar detta användningen av växtnäringsämnen. Enligt
förslag till reviderade föreskrifter för vattenskyddsområde krävs tillstånd för användning och förvaring av stall- och handelsgödsel. Sammanfattningsvis bedöms planen
inte medföra ökad risk för höga nitrathalter.
Grundvattenkvantitet
Plangenomförandet innebär en viss ökning av andelen hårdgjorda ytor vilket minskar
grundvattenbildningen. Om takvatten infiltreras bedöms minskningen av grundvattenbildningen inom planområdet vara mindre än 5 %. För vattenförekomsten som helhet
innebär detta en marginell påverkan.

Rekommendationer
Schaktning och andra markarbeten
Inom hela området bör stor försiktighet iakttas vid schaktning. Det skall observeras att
enligt vattenskyddsområdets föreskrifter krävs tillstånd vid schaktning djupare än
0.5 m.
Befintlig markyta bör behållas så långt möjligt. Matjordsskikt och heltäckande vegetation bör bevaras i så stor omfattning som möjligt och återställas så snart som möjligt
om det avlägsnas eller skadas. Om massor behöver tillföras utifrån bör dessa kontrolleras med avseende på föroreningar.
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Arbetsmaskiner bör när de inte används ställas upp utanför vattenskyddsområdets primära skyddszon och på sådant sätt att eventuellt läckage inte tränger ner i marken. Arbetsmaskiner som används i primär skyddszon bör besiktigas dagligen med avseende
på läckage. Eventuella läckage bör åtgärdas innan arbete utförs. Arbetsmaskiner och
fordon bör inte tvättas inom primär skyddszon. Arbetsmaskiner och fordon bör inte
tankas inom primär skyddszon.
Grundläggningsmetoder som innebär begränsad schaktning bör rekommenderas.
För de olika sårbarhetsområdena i Figur 3 ges följande specifika rekommendationer:
Område A: Schaktning djupare än 0.5 m bör undvikas. Om djupare schaktning är nödvändig bör kompletterande geoteknisk undersökning utföras så att grundvattenytans
läge och övergången mellan ytliga tätare och djupare mer genomsläppliga jordarter kan
karteras inom schaktområdet. Schaktning bör inte ske djupare än till 0.5 m över aktuell
grundvattennivå och djupare än till 0.5 m över övergång till mer genomsläppliga jordarter.
Område B: Schaktning bör undvikas. Om särskilt stor försiktighet iakttas kan dock
schaktning utföras för grundläggning och ledningsgravar. Schaktningsdjupet bör minimeras. Som största djup rekommenderas 1.5 m över aktuell grundvattennivå.
Område C: All schaktning bör undvikas.
Dagvattenhantering
Dagvatten från trafikerade hårdgjorda ytor bör ledas till kommunal dagvatten- eller avloppsledning och ledas utanför vattenskyddsområdet.
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Växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel
För att minska risken för förorening av grundvattnet från hantering av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel är det viktigt att boende inom området informeras
om riskerna, vilka restriktioner som gäller och hur riskerna kan minskas.
I planbestämmelserna bör skrivas in att parkytor och gemensamma ytor bör utformas
som ekologiska ytor, d v s anläggas och skötas så att spridning av bekämpningsmedel
och växtnäringsmedel inte behövs.
Vid arbete med revidering av befintligt vattenskyddsområde bör utredas om föreskrifterna även bör omfatta restriktioner för icke-yrkesmässig användning.

Sammanfattande bedömning
Risken att genomförandet av detaljplanen skall ge upphov till någon ökad föroreningsbelastning på grundvattnet av praktisk betydelse bedöms som liten under förutsättning
att rekommendationerna ovan följs. Risken att grundvattentilllgångens kvantitet ska
minska bedöms som försumbar.
Risken att grundvattenanläggningen vid Skogsdala ska påverkas negativt bedöms som
liten under förutsättning att rekommendationerna ovan följs.
Detaljplanen bedöms inte negativt påverka möjligheterna att miljökvalitetsnormerna
God kemisk grundvattenstatus 2015 respektive God kvantitativ status 2015 uppfylls för
grundvattentillgången SE617296-140056.
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