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2.0 UTFÖRT ARBETE 
Förutom inhämtning av information från Lantmäteriet, SGU, SMHI och Länsstyrelsen i Gotlands län har 

kompletterande fältarbeten utförts inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 och i dess omgivningar för att 

undersöka (Figur 2); 

 grundvattenförhållanden såsom grundvattennivåer och hydrauliska egenskaper i berggrunden,  

 strukturgeologiska förhållanden såsom förekomst av vattenförande sprick- och krosszoner, 

 privata brunnar samt kontinuerlig mätning av grundvattennivån och vattenprovtagning, 

 ytvattendrag och källor samt flödesmätning och vattenprovtagning.  

 
Figur 2 Undersökningsborrhål och brunnar på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 samt privata brunnar som inventerats 
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För att få en uppfattning av grundvattennivåns variation inom fastigheten gjordes mätningar i alla borrhål vid tre 

tillfällen under 2017, 12 maj, 7-8 augusti samt 6 och 9 november. I maj var nivåerna sjunkande, i augusti var de 

låga och i november var de höga. Dataloggrar som kontinuerligt mäter grundvattennivån har installerats i valda 

borrhål och privata brunnar vid Lilla Snögrinde för att undersöka grundvattennivåns variation med tiden. Vatten-

genomsläpplighetens variation inom området undersöktes genom s.k. slugtest i alla tillgängliga borrhål. Konduk-

tivitetsloggning i borrhål och privata brunnar har gjorts för att undersöka förekomsten av salthaltigt grundvatten. 

Undersökning av de strukturgeologiska förhållandena gjordes med VLF- metoden den 18 – 20 juni 2017. I 

Bilaga B.2.1 beskrivs de olika fältundersökningarna mera i detalj.  

Fältundersökningarna har genomförts av Charlie A Geokonsult AB, Anders Carlstedt Grundvattenråd EF, Terra 

Fogdestam EF och Geometrik i Stockholm AB. Vattenprovtagning och flödesmätning i ytvattendrag samt 

kompletterande mätningar av grundvattennivån görs löpande av SMA:s egen personal.  

3.0 TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN 
Den planerade utvidgningen av Klintebysbrottet och Snögrindebrottet mot sydöst mot Stormyr inom del av 

fastigheten Klinte Klintebys 1:5 ligger på en flack platå med marknivåer som varierar mellan ca 50 och 55 m 

över havet (Bilaga B.2.2). Området består av skogsmark och avverkade ytor (Figur 3). Stormyr i sydöstra delen 

av fastigheten ligger på ca 49 – 50 m över havet. I norr och nordväst finns odlad mark med nivåer på ca 40 till 

50 m över havet, som sluttar mot nordväst till ca 30 m över havet vid väg 562 från Klinte mot nordost förbi 

Loggarve. Den flacka platån sluttar brant ner mot den odlade marken i nordväst (Figur 4 och Figur 5).  

 

 

Figur 3 Befintliga stenbrott och planerat stenbrott ligger på en flack högplatå med marknivåer på 50 – 55 m över havet. 

Stormyr ligger på nivån ca 49 – 50 m över havet (Lantmäteriet Ortofoto) 
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Figur 4 Foto mot nordväst vid platåbranten mot odlad mark (vänster) och foto mot sydöst från branten längs 

kraftledningen (höger) 

 

 

Figur 5 Befintliga och planerat stenbrott ligger på en flack högplatå med marknivåer på ca 50 – 55 m över havet. Stormyr 

ligger på nivån ca 49 – 50 m över havet (Lantmäteriverket Terrängskuggning) 
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4.0 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 Jordlager och berggrund 
Den flacka platån vid fastigheten består av berg i dagen och jordtäcke som är <1 m mäktigt, och den odlade 

marken består av svallsand och morän (Figur 6). Den ytliga berggrunden på höjdplatån vid fastigheten utgörs av 

stromatoporoidekalksten och revkalksten med inslag av grovkristallin kalksten. Jordbruksmarken i nordväst 

ligger på märgelsten och märgel (Figur 7). Märgelstenen lutar mot sydsydost och ligger under revkalkstenen 

uppe på platån. Generellt stupar Gotlands berggrund 0,2 – 0,4° åt sydsydost, men lokalt kan mycket varierande 

stupningsriktningar och lagring förekomma beroende på avsättningsmiljö för bergarterna (SGU, 2011). 

Det planerade stenbrottet är beläget i den norra sidan av en höjdrygg tvärs över mellersta Gotland bestående 

av olika kalkstenstyper, tillhörande den s.k. Klintebergsformationen, som sträcker sig från Fröjel i SSV till Tors-

burgen i NNO. Ytberggrunden består i huvudsak av lagrad och revartad, oregelbundet lagrad stromatoporoidé-

kalksten vilket skapar en knölig, undulerande och sprickrik hällyta (SGU, 2011). Inslag finns även av tunnlagrad 

kalkarenit, som ger en flack och sprickfattig hällyta. Kalkstenen underlagras av märgel och växellagring med 

märgel, märgelsten och kalksten. Mäktigheten av kalksten varierar inom fastigheten och kärnborrning visar att 

övergången mellan kalk- och märgelsten och märgel ofta ligger på ca +41 till +43 m ö.h., men ställvis kan vara 

djupare.   

 

 

Figur 6 Befintliga stenbrott och planerat stenbrott ligger i kalt berg med jorddjup <1 m. Stormyr ligger på svallsand  i SV 

och torv i NÖ (SGU Jordartskarta, 2005) 
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Figur 7 Befintliga och planerat stenbrott ligger i stromatoporoidekalksten och revkalksten med inslag av grovkristallin 

kalksten. NV om brottet ligger jordbruksmark på märgelsten och märgel. Vid Klintebys stenbrott finns ett 

lineament indikerat från VLF mätningar (Grön linje). I N – S riktning finns ett flertal lineament indikerade från 

höjddata (Svart linje).              Stenbrott i drift,            Nedlagt stenbrott.  (SGU Berggrundskarta K221, 2011) 

 
 

Revkalksten och stromatoporoidekalksten karaktäriseras av stor sprickighet och därmed möjlighet till lagring 

och transport av grundvatten. Detta syns tydligt i väggen i både Klintebys och Snögrinde stenbrott där 

kalkstenen är mest upp-

sprucken i de ytliga metrarna 

(Figur 8 och Figur 9) I brott-

väggen i Klintebysbrottet syns 

även vertikala sprickor, både 

slutna och öppna, som går 

ända ner till brottbotten som 

ligger på nivån 42 m över havet. 

Det förekommer även mindre 

områden med revbildningar 

som är mer uppspruckna vilket 

kan ses vid Snögrinde brottet.  

Vidgning av ytliga sprickor 

genom karstvittring förekommer 

på Gotland på nivåer över 

Littorinavallen på ca + 25 m ö.h. 

 

Figur 8 Foto på brytfronten i Klintebys stenbrott som visar väl uppsprucken kalksten i ytan och med både horisontella och 

vertikala öppna sprickor ända ner till brottbotten på +42 m (Fotot är taget i västra delen av brottet) 
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Karstvittringen bedöms kunna 

påverka förekommande 

sprickors storlek till någon 

meters djup (SGU, 2011). Inga 

större områden med ytlig karst 

har dock upptäckts vid fält-

arbeten.   

I en fördjupning i södra delen av 

Snögrinde stenbrott har vatten 

samlats och ovanför denna 

syns en uppsprucken revkropp 

(Figur 9 och Figur 10). Botten på 

brottet ligger på ca +46 m och 

vattenytan låg på ca +44 m i 

maj 2017.  

 

Figur 9 Foto på Snögrinde stenbrott med botten på ca +46 m och en vattensamling i maj 2017 med vattenyta på ca +44 m 

Omkring 50 m SV om vattensamlingen ligger borrhål 16011, där grundvattennivån den 12 maj 2017 uppmättes 

till +33,8 m, vilket är 17,1 m under överkant rör (Figur 10). Grundvattennivån sjunker alltså ca 10 m på ett 

avstånd från stenbrottet på ca 50 m. Även i borrhålen 16010 och 16016 har en påtagligt låg grundvattennivå 

uppmätts (Figur 2). Detta indikerar att det kan finnas ett stråk med hög vattengenomsläpplighet i 

kalkberggrunden  i SSÖ – NNV riktning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Foto mot ÖSÖ på Snögrinde stenbrott med botten på ca +46 m och en vattensamling med vattenyta på ca +44 m 
i maj 2017 (Vänster), och foto på borrhål 16011 ca 50 m SV om dagbrottssjön vid väg mot S (höger) 

Bh16011 
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4.2 Sprickzoner 
Vid kartläggning av berggrunden görs normalt flyggeofysiska mätningar för att bl.a. lokalisera olika strukturer 

som t.ex. sprickzoner. Komplettering med markburna geofysiska mätningar kan sedan göras för att kontrollera 

om de översiktliga tolkningarna är korrekta. I närheten av undersökningsområdet har SGU (2011) angivit 

indikerade lineament i nord-sydlig respektive nordöst-sydvästlig riktning med hjälp av höjddata och flygmätning 

med VLF instrument (Figur 11). De markbaserade VLF-mätningarna har därför gjorts mer eller mindre vinkelrätt 

mot de indikerade lineamentriktningarna. Syftet är att undersöka huruvida det förekommer lineament med större 

elektrisk ledningsförmåga till följd av uppsprickning och därmed större vatteninnehåll än angränsande berg-

grund. Indikationer på att så skulle kunna vara fallet på den västra och södra sidan av undersökningsområdet 

erhölls redan vid de inledande undersökningarna i maj 2017 bl.a. genom de förhållandevis låga grundvatten-

nivåer som då uppmättes där.  

VLF-mätningarna ger emellertid inte någon indikation på att det förekommer N – S vattenförande lineament 

inom planerat stenbrott. I fastighetens östra delar har inte några VLF-anomalier uppmätts. Generellt sett är de 

uppmätta avvikelserna (anomalierna) svaga, och endast uppmätta anomalier större än eller lika med 4 har 

markerats. Vid en jämförelse med vattenprospektering visar sådana anomalier inte på några större vatten-

tillgångar. Mätningar i 3 profiler i NO utanför fastigheten mot Loggarve vattentäktsområde kan inte heller 

verifiera förekomsten av den av SGU med flyggeofysik (VLF) indikerade zonen.  

 

Figur 11  Sju VLF-profiler med uppmätta anomalier, och indikerade lineament från tolkning av höjddata samt flyggeofysik 
(VLF) enligt berggrundskartan över Gotland (SGU K221, 2011). Se Figur 7 
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VLF-mätningar har under normala fall ett mätområde som sträcker sig ca 25 – 50 m ner i berggrunden (muntligt 

Mats Törnelöv, SGU). I profil 2 erhölls en mindre anomali vid mätningen trots att ett borrhål (Bh16010) i profilen 

hade en låg grundvattennivå. I övriga profiler där mätningar har gjorts ligger grundvattennivån maximalt ca 5 m 

under markytan. Det innebär att de subvertikala sprickor som har indikerats av SGU med flyggeofysik (VLF) och 

tolkats från höjddata hade hittats med det markburna VLF-instrumentet om de funnits.  

Resultaten från hydraultesterna visar dock att det finns områden med förhöjd vattengenomsläpplighet i den 

södra och sydvästra delen av fastigheten, vilket även indikeras av VLF-mätningarna i profil 1 och 2. Vid borrhål 

Bh16010 förekommer stromatoporoidékalksten i ytan vilket skapar en sprickrik övre del av kalkstenen där 

infiltrationen till grundvattnet är god. Även området söder därom har troligtvis en förhöjd sprickighet i den ytliga 

kalkstenen vilket indikeras av flera anomalier i profil 1.    

5.0 NEDERBÖRD 
SMHI har 6 nederbördsstationer i närheten av Klintebys stenbrott, varav två, Klinte och Buttle, är nedlagda. Av-

ståndet till stationerna varierar mellan 2 och 16 km (Tabell 1Tabell 1). Den nederbördsstation som är mest rep-

resentativ för nederbörden vid Klintebys stenbrott är Klinte D. Den togs dock ur drift 2013-12-31, och data finns 

endast t.o.m. 5 december 2013. Den station som är i drift och ligger närmast är Sanda ca 6 km NV om Klinte-

bysbrottet. Sanda ligger lika långt från Östersjön som Klintebys stenbrott, ca 5 km, men ligger på en lägre 

marknivå (15 m ö.h.) än Klintebys brottet (50-55 m ö.h.). Det förklarar att nederbörden är något högre vid Klinte 

än vid Sanda och även högre än vid övriga nederbördsstationer. Nederbörden under åren 2010 – 2013 var 25 – 

70 mm högre vid Klinte än vid Sanda förutom 2011 då den var 15 mm lägre. Under vissa månader på 

sommaren (maj – augusti) kan nederbörden vara 15 – 40 mm högre vid Sanda än vid Klinte, men då avdunstar 

det mesta (Figur 12). 

Tabell 1 Nederbördsstationer i närheten av Klintebys stenbrott. 2013 anges nederbörden tom. 5 
december respektive 31 december. 2017 anges nederbörden tom. 31 oktober. Fet stil anger det 
år med störst årsnederbörd för respektive station 

 Driftperiod Avstånd 
Nivå    

(m ö.h.) 

2013 -5 dec     

-31 dec 
2014 2015 2016 

2017     

-31 okt 

Klinte D 
2004-10-01-

2013-12-05 
2 km V 50 471,2     

Sanda 
1979-08-01- 

Aktiv 
6 km NV 15 

441,3  

486,5 
522,3 483,7 506,1 529,2 

Mästarby 
2016-11-01- 

Aktiv 
10 km N 36,4 - - - - 482,6 

Vänge 
1991-04-01- 

Aktiv 
16 km NO 45 

425,8   

475,5 
537,9 567,9 568,9 551,7 

Buttle 
1953-05-01-  

1983-08-31 
15 k m ONO 45 - - - - - 

Hemse 
1945-01-01- 

Aktiv 
15 km SSO 25 

400,7   

447,5 
677,2 541,6 575,7 521,2 

 

En regressionsanalys av dygnsnederbörd mindre än 30 mm vid Klinte och Sanda, vilket inträffade under 3 353 

dygn mellan åren 2010 och 2013, visar på i genomsnitt en något högre dygnsnederbörd vid Klinte än vid Sanda 

(Figur 13). Endast 10 dygn under perioden hade högre dygnsnederbörd än 30 mm, med värden mellan 31 och 

67 mm. Vid dessa tillfällen som inträffade i juli och augusti var dygnsnederbörden i medeltal 12 mm högre vid 

Sanda än vid Klinte. Vid ett fåtal tillfällen under sommaren med större nederbördsmängder regnar det alltså 

mera vid Sanda än vid Klinte, Då avdunstningen är hög under sommaren med växtlighet sker ingen större 

grundvattenbildning trots hög nederbörd. 
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Figur 12 Månadsnederbörd 2010 – 2013 vid Klinte D (staplar) och Sanda (linjer) 

Mellan 2014 och 2016 var årsnederbörden ca 

500 mm, medan den var ca 700 mm 2017. Det 

beror på de höga nederbördsmängderna som 

föll under hösten, vilket gav upphov till en hög 

avrinning i vattendragen. (Figur 14). Även 

våren 2018 föll stora nederbördsmängder, 

medan perioden april tom. juli har fått liten 

nederbörd (12,9 3,5 9,8 resp..6,5 mm) under 

ett fåtal dagar, förutom den 29 juli då det föll 63 

mm vid Sanda. Detta var dock en lokal skur då 

privata nederbördsmätningar vid Lilla 

Snögrinde 1:45 visade ca 35 mm nederbörd. 

Även under augusti har nederbörden varit liten 

(12,3 mm) förutom en dag med 22,6 mm.  
Figur 13 Regressionsanalys mellan dygnsnederbörd (3 353 data) i 

Klinte och Sanda för dygnsnederbörd <30 mm 

6.0 GRUNDVATTENBILDNING 
Nederbörden minskad med avdunstningen utgör den s.k. nettonederbörden eller grundvattenbildningen. Grund-

vattnet inom ett område rinner ut i källor, bäckar och sjöar och bildar avrinningen från området. På årsbasis är 

grundvattenbildningen lika stor som avrinningen från ett område om ingen förändring sker av grundvattenmaga-

sinet och om inga sjöar finns där nederbörden bildar ytvatten direkt. En viss förändring av grundvattenmaga-

sinet sker dock mellan olika år, men den kan antas vara liten. Avrinningen har beräknats av SMHI för området 

2351 där fastigheten Klinte Klintebys 1:5 ingår. Avrinningen och därmed grundvattenbildningen har minskat från 

ca 205 mm/år 2010 till ca 95 mm/år 2014 (Figur 15). Därefter har den varit lika låg fram till 2017 då den ökade till 

ca 165 mm (Figur 15).  

Grundvattenbildningen sker under hösten, vintern och våren från oktober/november till april/maj (Figur 16). 

Under 2016 var grundvattenbildningen lägre än normalt under våren men högre än normalt under hösten. 2017 

var den normal under våren och hög under hösten beroende på att nederbörden i september och oktober var 

mer än dubbelt så stor som under de tidigare 7 åren. Under våren 2018 regnade det mer än normalt vilket 

medförde den högsta grundvattenbildningen på 4 år. Troligtvis den högsta sedan 2010 – 2012. Under 2018 

fram tom. augusti har grundvattenbildningen varit ca 110 mm.  
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Figur 14 Avrinning vid Klintebys beräknad med SMHI:s modell S-HYPE2016 och nederbörd vid Sanda 

 

Figur 15 Årsavrinning vid Klintebys beräknad med SMHI:s modell S-HYPE2016 

 

Figur 16 Avrinning per månad vid Klintebys beräknad med SMHI:s modell S-HYPE2016   
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7.0 AVRINNINGSOMRÅDEN 
SMHI har beräknat avrinningen inom delområden i Sverige med modellen S-Hype (SMHI Vattenwebb). 

Flödesstatistik ges för 20-års perioden 1981 – 2010. Fastigheten Klinte Klintebys 1:5 ligger inom de två 

delavrinningsområdena 2351 och 2100 (Figur 17). En ytvattendelare går genom fastigheten i det centrala 

höjdområdet i riktning SV – NO. I den norra delen av fastigheten är avrinningen 132 mm/år vilket motsvarar 4,2 

l/s och km2, medan avrinningen i den södra delen är något högre 178 mm/år och 5,6 l/s och km2.  

Vattentäkterna Loggarve och Mölner ligger inom avrinningsområdena 2446 respektive 2262, där avrinningen är 

162 mm/år och 5,1 l/s och km2 respektive 146 mm/år och 4,6 l/s och km2.  

 
Figur 17 Avrinning inom delområden vid planerat stenbrott beräknad av SMHI med S-Hype modell version s-hype2012 

4,0,0, och den kommunala vattentäkten Loggarve (överst) och reservvattentäkten Mölner (nederst).  
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8.0 FRAMTIDA KLIMATFÖRÄNDRING 
För Klintebys stenbrott planeras en brytperiod på ca 30 år, med successiv efterbehandling inom delområden 

vartefter dessa är utbrutna. Vid planering av en verksamhet som sträcker sig över en längre tidsperiod kan 

framtida klimatförändringar komma att ha en påverkan på delar av verksamheten. Exempelvis förväntas 

lufttemperaturen stiga, risken för skyfall öka och flödena i vattendrag förändras med ändrade nederbörds-

förhållanden och snötillgång (SMHI, 2018a). SMHI har ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning och 

genomför regionala klimatanalyser för länen (SMHI, 2018b). Nedan följer ett utdrag från rapporten som 

beskriver framtidens klimat i Gotlands län (SMHI, 2015).   

”Hur klimatet i Gotlands län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden, dvs. hur 

mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Gotlands 

län baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) 

respektive höga utsläpp (RCP8.5). Ett viktigt resultat, som kan utläsas i klimatscenarierna, är att valet av RCP-

scenario har mycket liten betydelse för de närmsta årtiondena. Mot mitten på seklet börjar valet av RCP-

scenario växa i betydelse för klimatets utveckling. Geografiskt detaljerade klimatdata har framtagits och använts 

för hydrologisk modellering. … Uppvärmningen för Gotlands län beräknas till 3 grader enligt RCP4.5 och nästan 

5 grader enligt RCP8.5 till slutet av seklet. Störst uppvärmning väntas ske under sommaren. Vegetations-

perioden ökar med 2 - 4 månader och antalet varma dagar blir fler. …För länet ses en ökning av den lokala 

vintertillrinningen med uppemot 50 % vid slutet av seklet. Även under hösten ökar tillrinningen men för vår och 

sommar minskar tillrinningen. Vårflödestopparna försvinner och säsongen med lägre flöden blir längre”.  

SMHI:s framtida klimatprognos för Gotland redovisar resultat för perioderna 2021 – 2050 och 2069 – 2098, 

alltså vid mitten och slutet av seklet. Stenbrottet vid Klintebys planeras vara utbrutet och efterbehandlat någon 

gång i mitten av detta sekel, vilket medför att klimatförändringarna är marginella. De prognoser som SMHI gjort 

kan alltså inte ligga till grund för hur verksamheten vid Klintebys stenbrott kommer att bedrivas fram till mitten av 

detta sekel mer än på ett kvalitativt sätt. Till exempel bör hänsyn tas till en möjlig ökad årsnederbörd med ökad 

tillrinning under höst och vinter, medan tillrinningen minskar under vår och sommar. Säsongen med lägre flöden 

blir således längre, vilket medför ett större behov av lagring av vatten under höst – vinter till vår – sommar. Voly-

men i den planerade bassängen i norra delen av stenbrottet kan således behöva ökas något för att kompensera 

för eventuella framtida klimatförändringar, så att länshållningsvatten under vinterhalvåret kan lagras för att 

utnyttjas under sommarhalvåret då vattenbehovet är störst. Enligt SMHI:s prognoser kan den lokala årsmedel-

tillrinningen öka med 10 – 15% vid Klintehamn och Klintebys både vid mitten och vid slutet av seklet jämfört 

med medelvärdet för referensperioden 1963 – 1992 (Figur 18). Under vintermånaderna december – februari kan 

medeltillrinningen öka med upp till 35%, och under perioden juni – augusti kan den minska med 15 – 25%. 

 RCP4.5 RCP8.5 

    

Figur 18 Förändrad lokal årsmedeltillrinning för Gotlands län enligt SMHI:s prognos för framtida klimatförändring (SMHI, 
2015) 
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9.0 YTVATTENDRAG 
Inga ytvattendrag finns i höjdområdet vid planerat stenbrott, och grundvattenavrinning sker till bäckar nedanför 

höjdområdet som rinner genom jordbruksmark norr och söder om täktområdet (Figur 17 och Bilaga B.2.2). 

Bäcken som avvattnar norra delen av fastigheten går förbi Hunninge gård mot nordväst över jordbruksmarken, 

där den är kulverterad och ansluter till en bäck från livsmedelsindustrin. Bäcken fortsätter en bit längs vägen 

mot Loggarve, där den viker av mot väster och slutligen rinner ut i Östersjön vid Varvsholm, Klintehamn. Längs 

den delen av bäcken har vattenprovtagning utförts av Västra Gotlands Vattenråd under åren 2011 – 2014 (VGV, 

2011 – 2015). Läget på provtagningspunkter har förändrats under åren, och resultatet från tre punkter redovisas 

i Figur 19 (Grå fyllda cirklar i Bilaga B.2.3). Provtagningspunkten innan utloppet i Östersjön (punkt 5) har endast 

provtagits 2011, och har nitratkvävehalter på ca 0,5 – 7 mg/l och fosfatfosforhalter på ca 0,3 – 0,8 mg/l.  

 

Figur 19 Nitratkväve och fosfatfosfor i bäcken som rinner från Hunninge gård och ut i Östersjön. Punkt 5 ligger ca 300 m 
från utloppet i Östersjön och punkt 6 och 7 ligger på jordbruksmark väster om vägen från Klinte mot Loggarve.  

Provtagningspunkterna 6 och 7 ligger på jordbruksmark, där punkt 6 ligger i den bäck som kommer från 

Hunninge gård, och punkt 7 är ett tillflöde från jordbruksmarker norr om bäcken. Punkt 6 uppvisar ungefär 

samma halter av nitratkväve som utflödet i Östersjön, medan halten fosfatfosfor är något lägre. Tillflödet till 

bäcken (punkt 7) har generellt högre halter av både nitratkväve och fosfatfosfor. Halten av näringsämnena 

kväve och fosfor i bäcken från Hunninge gård varierar under året och beror på jordart, växtperiod, gröda, 

gödsling, nederbörd och utlakning. Höga halter påverkas av hög nederbörd, obevuxen mark samt sandjordar 

med stor urlakning. Merparten av analysvärdena för nitratkväve ligger i 

intervallet 2 – 4 mg/l, vilket anses vara normala värden (VGV, 2012). Halten 

av fosfatfosfor är något höga under växtsäsongen men extremt höga under 

icke växtsäsong. Normalvärden anses ligga i intervallet 40 – 60 mikrogr/l.  

Den södra delen av fastigheten, där Stormyr ligger, avrinner mot Levide-

bäcken som går genom Lilla Solbjärge (Figur 17 och Bilaga B.2.2). Idag 

finns ingen direkt förbindelse mellan Stormyr och bäcken som börjar norr 

om Lilla Solbjärge, men tidigare har en utdikning gjorts av Stormyr förbi 

Lillmyr med anslutning till bäcken (Figur 20 och Bilaga B.2.4).  

SMA har påbörjat vattenprovtagning under hösten 2017 i tre punkter i till-

rinnande bäckar mot norr och en punkt i bäck mot söder vid Lilla Solbjärge 

innan jordbruksmarker (Bilagorna B.2.3, B.2.4, B.2.5). Halten nitratkväve är 

låg i alla punkter utom uppströms vägen vid Hunninge, som är påverkad av 

omgivande jordbruksmark (Bilaga B.2.6). Halten fosfatfosfor ligger under 

mätgränsen <5 µg/l, utom vid vägen mot Hunninge där den är ca 50 µg/l.  

Figur 20 Tidigare dikning från Stormyr till bäcken vid Lilla Solbjärge 
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Vattenförekomsten Snoderån-Levide - WA87595500 / SE635524-164872 ingår i Vatteninformationssystem 

Sverige (VISS). Levidebäcken som börjar norr om Lilla Solbjärge utgör biflöde till Snoderån, som rinner ut i 

Östersjön (Figur 21). I Levidebäcken finns områden med relativt opåverkade lopp, och dessa områden har höga 

naturvärden i form av bl.a. havsöring och stationär öring. Miljökvalitetsnormen god ekologisk status skall uppnås 

till 2027. Vattenförekomsten har fått tidsfrist till 2027 då den inte omfattas av något områdesskydd eller är 

utpekad som nationellt värdefull. Skälet till tidsfristen är orimliga kostnader pga. otillräcklig lagstiftning och 

administrativ kapacitet att genomföra åtgärder. Vattenförekomsten har 

sämre än god ekologisk status beroende på fysisk påverkan i form av 

att hydrologin är störd pga. kanalisering, rätning och återkommande 

rensningar framförallt i Snoderån. God ekologisk status med avseende 

på näringsämnen, eller biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar 

näringsämnespåverkan, kan inte heller uppnås till 2021 på grund av 

att vissa åtgärder har bedömts medföra orimliga samhällsekonomiska 

kostnader. Halter av fosfor (ca 30 µg/l) och kväve (ca 2 mg/l) ligger 

strax över gränsen för god status. De största påverkanskällorna är 

jordbruk, enskilda avlopp, reglering för bevattningsändamål och 

fysiska förändringar i vattendragen.  

Figur 21 Vattenförekomsten Snoderån-Levide - 
WA87595500 / SE635524-164872(VISS, 2017) 

Bäcken som rinner förbi Hunninge gård i norr och mynnar ut i Östersjön vid Varvsholm vid Klintehamn ingår inte 

i VISS och således finns inga krav på uppfyllande av miljökvalitetsnormer.  

10.0 GRUNDVATTEN 
Tillgången på grundvatten i berggrunden är tämligen god med uttagsmöjligheter på 600 – 2000 l/h inom den 

höjdrygg tvärs över mellersta Gotland som sträcker sig från Fröjel i SSV till Torsburgen i NNO och som består 

av olika kalkstenstyper, tillhörande den s.k. Klintebergsformationen (ljusgrön färg i Hydrogeologiska kartan Figur 

22). Ytberggrunden består i huvudsak av stromatoporoidekalksten och revkalksten med inslag av grovkristallin 

kalksten (SGU, 2011). En utvärdering av information från 241 privata brunnar från SGU:s brunnsarkiv i Klinte-

bergsformationen ger en mediankapacitet på 1200 l/h, mediandjup på 34 m, och en regional hydraulisk konduk-

tivitet på 0,5*10-6 m/s. Enligt uppgifter från SGU (2018) kan konduktiviteten dock vara en faktor 3 gånger högre. 

Kalkstenen underlagras av märgel och växellagring med märgel, märgelsten och kalksten. Väster om höjd-

ryggen finns ett smalt område med märgelsten och märgel i riktning SV – NO längs vägen mellan Fröjel och 

genom Klinte (ljusbrun färg i Figur 22). Detta område har mindre goda uttagsmöjligheter på <600 l/h, och en 

regional konduktivitet på 0,1*10-6 m/s baserat på information från 61 brunnar. Väster om detta ligger ett smalt 

stråk av siltsten och märgelsten med uttagsmöjligheter på 600 – 2000 l/h, och en regional konduktivitet på 

1,8*10-6 m/s (18 brunnar). Längre västerut mot Klintehamn förekommer märgelsten och märgel med tämligen 

goda uttagsmöjligheter och en regional konduktivitet på 1,4*10-6 m/s (195 brunnar). Ovan angivna värden på 

uttagsmöjligheter och regional hydraulisk konduktivitet gäller de angivna bergarterna för hela Gotland och 

behöver således inte överensstämma med förhållandena i området runt Klintehamn, då spridningen av kapaci-

teten är stor för brunnar inom de olika bergarterna. Troligtvis finns dock en mindre genomsläpplig märgelsten 

som underlagrar den mer genomsläppliga kalkstenen på höjdryggen vid planerat stenbrott. Trots att märgel-

stenen generellt har lägre genomsläpplighet än kalkstenen, kan det finnas genomsläppliga subhorisontella lager 

som ger tämligen goda uttagsmöjligheter.  

I området väster om vägen från Fröjel mot Klinte och Loggarve är det inte ovanligt med höga halter av klorid i 

grundvattnet. Ytterligare information om orsaker till och förekomst av grundvatten med höga kloridhalter i 

området omkring Klintehamn och planerat stenbrott finns beskrivet i rapport av Axelsson (2018). 
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Figur 22 Hydrogeologisk karta över Gotlands län, utsnitt Klintehamn. Rastrerat område anger grundvatten som kan ha 
höga kloridhalter (SGU, 1982). Streckade linjer utgör indikerad mindre tydlig morfologisk sprickzon.  

Området vid planerat stenbrott ingår i grundvattenförekomsten Mellersta Gotland - Klintehamn - WA91750038 / 

SE637298-164664, och klassas som sedimentär bergförekomst med en bedömd uttagsmöjlighet av 6 000 – 

20 000 l/h (Figur 23), vilket är mycket högre än det som anges på SGU:s hydrogeologiska karta för Klinteberget 

med omnejd (Figur 22). Den kvantitativa statusen anges vara god, men den kemiska statusen är otillfreds-

ställande. De flesta kemiska ämnen har god status som t.ex. nitrat och ammonium, medan klorid och sulfat 

samt bekämpningsmedel och PAH inte uppnår god status. En betydande påverkan sker från förorenade 

områden samt diffusa källor som jordbruk och enskilda avlopp. Uttag av vatten för 

jordbruk, kommunala vattentäkter och andra uttag innebär också en betydande 

påverkan. Förbättringsbehov behövs för att uppnå miljökvalitetsnormen för halten av 

klorid och sulfat som påverkas av saltvatteninträngning. För att uppnå miljökvalitets-

normen ska kloridhalten vara ≤100 mg/l, sulfathalten vara ≤100 mg/l och konduktivi-

teten vara ≤150 mS/m. De åtgärder som föreslås är bl.a. en fördjupad kartläggning av 

grundvatten, vattendom för uttag av vatten och tillsyn av vattenskyddsområden. En 

översyn av vattenskyddsområdena för Klintehamns vattentäkter Loggarve och Mölner 

ingår i vattenmyndighetens åtgärdsprogram för perioden 2016 – 2021 (Figur 17). 

Vattenmyndigheten bedömer dock att det finns en risk att kemisk status inte uppnås 

till 2021. Både Loggarve och Mölner vattentäkter ingår i länsstyrelsens miljöövervak-

ningsprogram för råvattenkontroll och grundvatten, med början år 2007 och 

provtagning 6 respektive 10 – 11 gånger per år.  

Figur 23 Grundvattenförekomst Mellersta Gotland - Klintehamn 
- WA91750038 / SE637298-164664 (VISS, 2017) 
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11.0 KOMMUNALA VATTENTÄKTER 
Vid Klintehamn finns två kommunala vattentäkter, Loggarve och Mölner, där Mölner är den äldre vattentäkten 

som numera ej används utan utgör reservvattentäkt (Figur 24 och Bilaga B.2.7). Mölner vattentäkt lokaliserades 

genom att grundvatten rann fram ur kalkberget ca 500 m SO om samhället vid Mölner. Kommunen lät borra 4 

brunnar öster om Mölner till 30 – 40 m djup som provpumpades med 55 – 90 l/min vid full avsänkning (VIAK, 

1945). Den djupaste brunnen som pumpades med 90 l/min fick saltvatten, och pumpningen minskades till 55 

l/min vilket medförde en avsänkning på 30 m och ett bra vatten. Nya brunnar borrades allteftersom behovet av 

vatten ökade. Mölner vattentäkt stängdes för ca 5 år sedan pga. höga halter colibakterier vid kraftiga regntill-

fällen då ytligt grundvatten infiltrerade vid brunnarna (muntligt Peter Olsson, Hemse vattenverk, 2017).  

För att säkra vattenförsörjningen till Klintehamns samhälle och livsmedelsindustrin anlades en grundvatten-

damm i Loggarve sommaren 1964, som var extremt nederbördsfattig och grundvattenmagasinet i Mölner var i 

det närmaste uttömt (VIAK, 1964). Provpumpning gjordes i en brunn under juli och augusti med 350 l/min, vilket 

är drygt 6 gånger mer än vid Mölner. Undersökningar gjordes även 1966 att med seismiska mätningar utforska 

grundvattenförhållandena norr om Bönders backe. Indikationer fanns på sprickzoner, men provborrningar 

visade att kalkberggrunden var ytterst svagt grundvattenförande (VIAK, 1987). Som komplement till dammen 

utfördes istället ett antal borrhål i omgivande terräng, och i vattendom i augusti 1973 fick kommunen rätt att 

utvinna 700 m3 vatten per dygn i genomsnitt från borrhålen.  

Idag sker vattenförsörjningen till Klintehamn genom pumpning av vatten i ledning från Visby och Tofta vatten-

verk via Västergarn till Klintehamn och Mölner vattenreservoar. Därifrån pumpas vatten söderut till Levide.  

I Mölner finns idag 6 brunnar där den närmaste ligger ca 1 km från fastighetsgränsen. Brunn P6 används endast 

för mätning av grundvattennivå. Brunnarna ligger på marknivåer mellan +46 och +49 m och vatten pumpades 

från djup ner till -2 m (Tabell 2). Primär och sekundär skyddszon uppgår till 0,70 km2 respektive 2,88 km2.  

I Loggarve finns idag 6 brunnar i två grupper 

om vardera 3 brunnar. De ligger ca 1,5 

respektive drygt 2 km från fastighetsgränsen. 

Brunn P4 används endast för mätning av 

grundvattennivån. Brunnarna ligger på mark-

nivåer mellan +48 och +52 m, och pumpar 

vatten från djup ner till -12 m. Nästan allt 

vatten (99%) går idag till livsmedelsindustrin 

Foodmark ca 900 m NV om fastigheten 

(Figur 24). Primär och sekundär skyddszon 

uppgår till 1,03 km2 respektive 4,87 km2.  

Figur 24 Kommunala vattentäkter Loggarve och Mölner (reservvattentäkt) med primär och sekundär skyddszon och 

brunnar. Stapeldiagrammet visar årlig leverans av vatten från Loggarve till Foodmark, Klintehamn och Klintebys 

Foodmark 

Loggarve 

Mölner 

Planerad 

kalkbtäkt 
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Tabell 2 Information om brunnar vid Loggarve och Mölner kommunala vattentäkter 

Loggarve vattentäkt Mölner vattentäkt 

Brunn Marknivå (m ö.h.) Djup (m) Djup (m ö.h.) Brunn Marknivå (m ö.h.) Djup (m) Djup (m ö.h.) 

P3 51,72 61,85 -10,12 P1 46,98 42,5 4,48 

P4 pejlhål  48  P4 47,1 44,5 2,6 

P5 51,96 49,7 2,26 P5 46,57 46 0,57 

P9 48,64 60,55 -11,91 P6 pejlhål 45,96 48 -2,04 

P10 48,64 59,2 -10,56 P7 48,86 44,3 4,56 

P14 48,57 60 -11,43 P8 48,72 44,05 4,67 

Uttaget vid Loggarve vattentäkt är störst i brunn P5 och uppgick till 36 515 m3 år 2016, då det totala uttaget från 

alla 5 brunnar var 99 800 m3 (Figur 25).  Den totalt uttagna vattenmängden varierar under de senaste tre åren 

mellan ca 30 000 till 100 000 m3. Årsmedelflödet varierar mellan 1 l/s 2015 till drygt 3 l/s 2016. Uttaget varierar 

under året och vattennivån i brunnarna kan avsänkas nästan till brunnsbotten under sommaren (Bilaga B.2.8). 

Vid en avrinning från brunnsområdet på ca 5 l/s som beräknats av SMHI (Figur 17), krävs en infiltrationsarea på 

i medeltal 0,2 till 0,6 km2. Den primära skyddszonen uppgår till 1,03 km2, vilket är nästa dubbelt så stor som 

behövs vid medelflödet. Den sekundära skyddszonen är 4,87 km2, dvs. ca 8 gånger så stor.  

  

Figur 25 Uttagen vattenmängd från de 6 brunnarna vid Loggarve 2014 – 2016 och nödvändig infiltrationsarea. 

Halten av klorid och sulfat vid Loggarve vattentäkt är låg och uppgår till ca 10 mg/l respektive ca 25 mg/l, 

förutom under senare år då kloridhalten har ökat något till ca 17 mg/l (Figur 26). Vid Mölner vattentäkt är 

halterna något lägre. Halten nitrat varierar i Loggarve mellan 1 – 4 mg/l, och kalciumhalten är ca 110 mg/l.  

 

Figur 26 Halter av klorid, sulfat, nitrat och kalcium i råvatten vid Loggarve och Mölner vattentäkter 
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12.0 PRIVATA BRUNNAR OCH KÄLLOR 

12.1 Privata brunnar 
I SGU:s brunnsarkiv finns uppgifter om 10 brunnar i Lilla Snögrinde 0,6 – 1 km sydväst om planerat brott, 1 

brunn i Hunninge drygt 0,5 km nordöst om brottet, 4 brunnar i norr som ligger mer än 0,5 km från brott samt 2 

brunnar (A och B) som inventerats av Stenproduktion Gotland AB, och 3 brunnar i söder som ligger mer än 0,6 

km från brottet, samt en jordbrunn från 1900 på 0,4 km avstånd (Figur 27 och Bilaga B.2.9).  

 

Figur 27 Uppgifter om borrade brunnar i närheten av planerat stenbrott (SGU:s Kartvisare/Brunnar, 2017-05-16) 

Uppgifter om brunnarna har hämtats från Brunnsarkivet på SGU och baseras på brunnsprotokoll som enligt lag 

(1975:424) ska lämnas till SGU av brunnsborraren. Det innebär att kvaliteten på informationen varierar och ofta 

finns mindre information vid äldre borrade brunnar. Information om geologi saknas ofta och kan vara tveksam. 

De flesta brunnarna vid t.ex.Lilla Snögrinde är borrade efter 1975, men fyra brunnar är borrade före och saknar 

information om kapacitet och nivå på vatteninflöden. Djupet till vattenytan finns i de flesta fall men gäller den 

tidpunkt då brunnen borrades vilket varierar mellan 1930 och 2014. Informationen ger dock en generell bild av 

Klinteby stenbrott 

Snögrinde stenbrott 

Planerat stenbrott 

Planerat stenbrott 
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grundvattennivån och geologin vid brunnarna, och viktig kunskap om kapacitet samt djup till och mängd på 

vatteninflöde då detta anges.  

Brunnarna i Lilla Snögrinde är borrade i revkalksten som mot djupet övergår i märgelsten. Revkalkstenen är 

täckt av ett tunt jordlager med en mäktighet som understiger 2 m (Figur 6, Figur 7 och Bilaga B.2.9). Marknivån 

vid brunnarna i Lilla Snögrinde ligger på 45 – 50 m över havet. Grundvattennivån ligger mellan 5 och 30 m 

under markytan på nivåer mellan +21 och +40 m (Bilaga B.2.9 och Bilaga B.2.10). Brunnarna är borrade ner till 

9 – 22 m under havsnivån, utom två som borrats till havsnivån respektive 17 m över havsnivån. Den geologiska 

informationen tillsammans med information om djupet till vatteninflöden i fyra brunnar på Klinteberget visar att 

de största vattenmängderna finns i övergången mellan kalksten och märgelsten på djup under +20 m. För 

övriga brunnar finns ingen information om djupet till inflöden av vatten, men uppgifter om grundvattennivån och 

borrdjup indikerar att brunnarna får vatten från större djup under nivån +20 m. Det ska jämföras med lägsta 

brytnivå på +30 m vid planerat stenbrott, dvs. brottbotten ligger mer än 10 m över det djup där brunnarna i Lilla 

Snögrinde får sitt vatten. Angivna vattenmängder i brunnsprotokollen varierar mellan 300 och 3000 l/tim (0,1-0,8 

l/s), vilket överensstämmer med SGU:s hydrogeologiska karta som anger ”Tämligen goda uttagsmöjligheter” 

med mediankapacitet på 600 – 2000 l/tim (kapitel 10.0 och Figur 22). På västra sidan av Klinteberget anges 

”Mindre goda uttagsmöjligheter” med mediankapacitet <600 l/tim, vilket även gäller för brunnen på fastigheten 

Prästgården 1:4. I brunnsprotokollet för brunn nr. 6 invid väg 141 anges ”något salt i botten vid blåsning med 

1500 l/tim” och avsänkning av vattennivån till botten av brunnen. Vatteninflöde till borrhålet anges vid 2 – 3 m 

ovanför botten på nivån -10 m i märgelsten. Enligt ägaren till brunnen som ligger närmast Snögrinde stentäkt 

(nr. 2) förekommer salthaltigt vatten. Brunnen är 65 m djup och har en bottennivå på -22 m och en vattenmängd 

på 1200 l/tim.  

Alla brunnar i västra kanten på Klinteberget ligger mer än 1 km från planerat stenbrott. Brunn nr 50 som ligger 

uppe på Klinteberget tillhör Mölner reservvattentäkt och ligger ca 750 m från planerat stenbrott. De flesta 

brunnarna får vatten från revkalksten eller en växellagrad kalk- och märgelsten. De tre brunnar som har högst 

kapacitet är brunn 43 en 180 m djup energibrunn (6 000 l/tim), brunn 50 Mölner reservvattentäkt med ett djup på 

47 m (5 000 l/tim), och brunn 20 med ett djup på 38 m (3 000 l/tim). De två som ger mest vatten ligger i 

kalksten, medan brunn 20 ligger i växellagrad kalk- märgelsten. Goda uttagsmöjligheter av grundvatten finns 

således i kalkstenen och i gränsen mellan kalksten och märgelsten. Större grundvattenflöden kan även 

förekomma djupare ner i berggrunden i subhorisontella lager i märgelstenen.  

Norr om Klinteberget är brunnarna grunda med djup på 5 m till 18,5 m, och får vatten från märgelsten (nr 51) 

sandkalksten (nr 52) och kalk- märgelsten (nr 53). Vattenmängden anges till 900 l/tim i brunn nr 51 och 120 l/tim 

i brunn nr 53, som ökade till 1200 l/tim efter tryckning och rensning. En Energibrunn (nr 22) borrades på samma 

fastighet som brunn nr 51, till ett djup på 230 m och den gav en vattenmängd på 3000 l/tim i märgelsten. Salt-

halten i vattnet ökade från 500 mg klorid per liter 80 m under markytan till 800 mg/l 230 m under markytan.  

Brunnarna i Stora Snögrinde norr om planerat stenbrott har vattennivåer på ca +25 m, vilket är ca 5 m under 

marknivån och vattenmängder mellan 600 och 1200 l/tim. Den brunn som ger mest vatten är en 80 m djup 

energibrunn (nr 12) borrad till nivån -48 m. Vatten påträffades vid 77 m djup i märgelsten, och efter en timmes 

renblåsning av brunnen uppmättes kloridhalten till 3 800 mg/l, vilket är jämförbart med Östersjövatten.  

Brunnen i Hunninge är 25 m djup och borrades 1944. Marknivån vid brunnen ligger på +51 m. Den tycks ligga 

nära ett av SGU med flyggeofysik (VLF) tolkat lineament. Detta har dock inte kunnat verifieras genom de nu 

utförda VLF mätningarna. Det finns några mindre anomalier som dock inte tyder på någon större vatten-

förekomst i sprickor (Figur 11, VLF-profil 6). Inga uppgifter finns angivna angående vattentillgången i brunnen.  

Av de fyra brunnar som ligger i Lilla och Stora Solbjärge söder om planerat stenbrott finns en 5,5 m djup 

brunn grävd i jordlager från år 1900 med en vattennivå på +46 m. De tre borrade brunnarna är mellan 25 och 40 

m djupa med bottennivå på +6 m till +21 m och vattennivåer på +38 m till +47 m. 
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12.2 Källor 
Definitionen på en källa är ”ett distinkt utflöde av grundvatten ur jord eller berg”, där ”källan flödar under en stor 

del av året” (Källakademin, 2006). På fastigheten Lilla Snögrinde 1:50 finns en temporär källa på ca +42 m ö.h. 

som ligger ca 250 m NV om Snögrinde stenbrott och som var torr under april/maj – augusti 2018 (Figur 28). 

Vattnet från källan rinner i ett öppet dike till en mindre damm och därifrån i ett täckdike till en damm på fastig-

heten Lilla Snögrinde 1:26. Innan dammen finns en täckdikesbrunn med anslutande täckdiken från källan och 

omgivande åkermark i nordöst. Den 15 april 2018 besöktes källan och det rann vatten från källan till dammarna 

(Bilaga B.2.11:1-11:3). En film togs i januari av fastighetsägaren som visar hur mycket vatten som kom från 

källan (Bilaga B.2.11:4). I slutet av februari föll snö och vid besök den 8 mars var tillrinningen god (Bilaga 

B.2.11:5). Vid besök den 28 augusti var dammen vid Lilla Snögrinde 1:26 och källan torr, men det fanns vatten i 

täckdikningsbrunnen. Det är därför sannolikt att dammen får större delen av sitt vatten från avrinningen från 

utdikade jordbruksmarker i nordöst och höjdområden i väster på fastigheten Lilla Snögrinde 1:26 men även en 

del från källan vid Lilla Snögrinde 1:50 under vinter och vår.  

Ett vattenprov togs i källan den 22 februari 2018 och vattenflödet bestämdes till 6,4 l/s. Vid ett återbesök den 25 

april var källan uttorkad och det har inte runnit något vatten från den fram till september p.g.a. liten nederbörd 

och grundvattenbildning. Vattenanalysen visar på ett normalt grundvatten från kalkberggrund med förhöjda 

halter av alkalinitet och kalcium, och låga halter av klorid, sulfat och kväve (Bilaga B.2.11:6).  

Omkring 250 m nordväst om dammen vid Lilla Snögrinde 1:26 finns det en stensatt brunn ca 3 m i diameter och 

ett par meter djup, med en grundvattenyta drygt en meter under markytan. Den får sannolikt sitt vatten från 

jordbruksmarkerna i öster och höjdområdet i sydväst, samt vid högvattenperioden under vintern kan även 

tillrinning ske i diket från den temporära ”källan” på Lilla Snögrinde 1:50.  

 

Figur 28 Temporär källa vid Lilla Snögrinde 1:50 med diken till mindre dammar och ”Brye” vid Lilla Snögrinde 1:26 samt 
fastigheter med brunnar som har installerad logger för kontinuerlig mätning av vattennivån, och borrhål BH16011 
invid Snögrinde stenbrott med installerad logger för kontinuerlig mätning av grundvattennivån.  
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13.0 GRUNDVATTEN VID PLANERAT STENBROTT 

13.1 Grundvattennivåer inom fastigheten 
Samtidig mätning av grundvattennivån i befintliga borrhål och brunnar vid planerat stenbrott har gjorts vid fyra 

tidpunkter (Bilaga B.2.12); 

 2015-10-03 av Stenproduktion Gotland AB 

 2017-05-12 av SMA Mineral AB 

 2017-08-07 av SMA Mineral AB 

 2017-11-06 av SMA Mineral AB 

Vid det första tillfället 2015-10-03 mättes grundvattennivån i tre borrade brunnar hösten 2015 efter att grund-

vattennivån återhämtats efter borrning. Vid de tre tillfällena våren, sommaren och hösten 2017 mättes grund-

vattennivån i brunnarna samt i 17 kärnborrhål som borrats under hösten 2016.  

För att kunna relatera mätningarna till grundvattennivåns säsongvariation har grundvattennivån i 5 rör Isums_1 

och Hemse_2 till Hemse_5 från SGU:s Grundvattennät plottats (Figur 29).  

 

Figur 29 Fem Grundvattenrör i SGU:s grundvattennät som ligger närmast Klintebys stenbrott (röd cirkel) 



SMA MINERAL - HYDROGEOLOGI KLINTEBYS STENBROTT 

  

2018-10-30 
Uppdragsnummer 0970173 28  

 

I SGU:s observationsrör mäts grundvattennivån regelbundet för att kunna följa förändringar i grundvattennivån 

under året och under längre perioder. Rören etablerades 1967 i Isums och 1972 i Hemse _2 samt 1986 i övriga 

rör i Hermse. Grundvattenrören Isums_1 och Hemse_2 ligger enligt SGU i ett slutet magasin i berg överlagrat 

av moränlera, och är 22 respektive 20 m djupa. För rören Hemse_3, 4 och 5 finns ingen information om 

akvifertyp, jordart eller djup. Grundvattennivån i rören har likartade säsongssvängningar där låga grundvatten-

nivåer inträffar i augusti – november, och höga grundvattennivåer inträffar i december – juni (Figur 30). Det beror 

på vilka meteorologiska förhållanden som råder gällande nederbörd och avdunstning.  

Mätningen av grundvattennivån som gjordes i oktober 2015 av Stenproduktion Gotland AB kan således hän-

föras till en period då grundvattennivån är som lägst, medan mätningen som gjordes av SMA i maj 2017 kan 

relateras till en period med höga grundvattennivåer. Mätningen i augusti 2017 kan relateras till en period med 

låga grundvattennivåer, medan mätningen i november gjordes vid höga grundvattennivåer efter stora neder-

bördsmängder i september och oktober som var mer än dubbelt så stora som under de tidigare sju åren.  

Jämförelsen av mätningarna av grundvattennivån vid Klintebys med grundvattennivåerna i SGU:s rör visar även 

på att SGU:s mätningar endast kan användas för att relatera de lokala mätningarna till om de gjordes vid en låg- 

eller en högvattenperiod. Detta visas tydligt av de långtidsserier av grundvattennivån som mätts i 2 borrhål vid 

Klintebys, brunn B2 och borrhål Bh16005 (Figur 30), som uppvisar samma mönster som SGU:s grundvattenrör, 

men där variationen i grundvattennivå är mycket större än vid SGU:s mätstationer. Grundvattennivån vid Klinte-

bys uppvisar större variationer och snabbare respons på nederbörd än grundvattennivån vid SGU:s stationer.  

 

Figur 30 Grundvattennivåer i cm under röröverkant i 5 grundvattenrör i närheten av planerat stenbrott (SGU:s 

Kartvisare/Grundvattennivåer, tidsserier, 2017-11-10). Brun vertikal linje visar när grundvattennivåmätningar i 

brunnar vid planerat brott gjorts av Stenproduktion Gotland AB 2015-10-03, och röda linjer visar när mätningar 

gjorts av SMA 2017-05-12, 2017-08-07 och 2017-11-06. Blå kurvor visar manuella mätningar av grundvattennivån 

i 2 borrhål och gul och orange kurva visar kontinuerliga mätningar av grundvattennivån brunn B2 och borrhål 

Bh16005 vid Klintebys stenbrott. Ljusblå staplar visa dygnsnederbörden vid Sanda 
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Mätningar har gjorts i Brunn 1, Brunn 2 och Brunn 3 av både ÅF och SMA. Grundvattennivån i Brunn 2 är 0,59 

m högre i maj 2017 än i oktober 2015, och i Brunn 3 är den 2,54 m högre (Tabell 3). Grundvattennivån i en 

punkt kan alltså variera flera meter inom planerat brytområde beroende på årstiden. Nivån är högst under höst, 

vinter och vår och lägst under sommaren. Mätningen 2015-10-03 i Brunn 1 visar inte den naturliga grundvatten-

nivån då den inte har hunnit återhämtats till naturlig nivå efter borrning, pga. att brunnen ligger i tät märgelsten. 

Grundvattennivån i Brunn 1 ligger alltså naturligt högre än vad som uppmättes hösten 2015, och ligger endast 

några meter under nivån i Brunn 3.  

Tabell 3 Mätning av grundvattennivån i Brunn 1, Brunn 2 och Brunn 3, 2015-10-03 av ÅF (rapport 2016-
05-27) (Kursiv stil, * Mätning vid återhämtning efter borrning) och 2017-05-12, 2017-08-14 av SMA 

 Brunn 1 Brunn 2 Brunn 3 

Överkant rör (m ö.h.) 42,54 53,74 43,97 

Brunnsdjup (m) 21 31 23 

Bottennivå (m ö.h.) 21,54 22,74 20,97 

 2015-10-03 2017-08-14 2015-10-03 2017-05-12 2015-10-03 2017-05-12 

Grundvattennivå (m under r.ö.k.) 16,82* 3,9 4,12* 3,53 4,1* 1,59 

Grundvattennivå (m ö.h.) 25,72 38,64 49,62 50,21 39,87 42,41 

Mätning av grundvattennivån i 17 kärnborrhål och 3 brunnar 12 maj, 7 

augusti och 6 november 2017 visar att den är högst i den centrala och 

nordöstra delen av fastigheten. Under våren ligger grundvattennivån 

några meter under markytan på nivån ca +52,5 m (Figur 31 och Figur 

32, borrhål 16001 och 16005). Här är även topografin högst och ligger 

som mest på ca +55 m. Mot norr ligger grundvattennivån något lägre 

på +51,5 m (Borrhål 16006) vid kanten av klinten ner mot jordbruks-

marken. Invid Klintebys stenbrott i norr ligger grundvattennivån 1,5 m 

under markytan på nivån +42,4 m (Brunn 3).  Längs den nordöstra 

fastighetsgränsen ligger grundvattennivån på drygt +50 m och 1 – 3 

meter under markytan (Brunn 2, borrhål 16007, 16008, 16014 och 

16015). I den centrala, norra och nordöstra delen av fastigheten följer 

således grundvattennivån i stort de topografiska förhållandena och 

ligger upp till några meter under markytan på nivån +50 m till +52,5 m. 

Under sommaren sjunker grundvattennivån med upp till 2 m. 

På myren vid borrhål 16006 förekommer mindre vattensamlingar under 

våren, men den är torr under sommaren. Under vintern är hela myren 

vattentäckt. Vid Stormyr ligger grundvattennivån ca 0,5 m under mark-

ytan på +48,5 m under vår och sommar, medan den ligger över 

vattenytan under november (röret flödar över). I den södra delen av 

fastigheten sjunker grundvattennivån till 38 – 42 m över havet, och 

ligger 10 – 12 m under markytan under maj till augusti, medan den 

stiger 5 – 10 m under höstregnen (Borrhål 16002, 16003 och 16017).  

I den västra delen av fastigheten ligger Snögrinde stenbrott med 

bottennivå på ca +46 m, och i dess sydvästra del ligger en vatten-

samling med vattenyta på ca +44 m.  

Figur 31  Grundvattennivå i borrhål vid Klintebys stenbrott 
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Borrhålet 16011 som ligger ca 50 m sydväst om vattensamlingen har en grundvattennivå på ca +34 m (17,1 m 

under överkant rör), dvs. 10 m under vattenytan i vattensamlingen (Figur 32). I de två borrhål som ligger söder 

om detta, 16016 och 16010, ligger grundvattennivån ca 24 m respektive ca 20 m under markytan på +30,7 m 

respektive +33,5 m. Området i den sydvästra delen av fastigheten har alltså grundvattennivåer som ligger ca 15 

– 25 m under markytan, på nivåer under +34 m under vår och sommar. Under oktober och november 2017 steg 

dock grundvattennivån med 12 – 16 m beroende på den höga nederbörden i september och oktober (Figur 31).   

Kalkberggrunden är relativt tät under den ytliga uppspruckna delen ner till 3 – 5 m djup, förutom i den sydvästra 

delen av området (kapitel 13.2). Det medför att avrinningen sker som ytligt grundvatten och grundvattnets 

flödesriktning följer den ytliga topografin. Grundvattenströmningen sker från det topografiska höjdområdet på 

+55 m i den centrala delen av fastigheten mot norr och nordöst samt mot väster och söder (Figur 33). Totalt 

avrinner ca 350 000 m3 under ett normalår från hela fastigheten. Omkring hälften av avrinningen sker söderut 

mot Solbjärge, där större delen (ca 33 %) avrinner till Stormyr och vidare i bäcken förbi Lilla Solbjärge. Omkring 

25% avrinner mot nordöst till bäcken som mynnar vid Klintehamn, och ca 25% avrinner västerut till området 

söder om Snögrinde stenbrott där det infiltrerar till djupare grundvattenförekomster.  

 
Figur 32 Uppmätta grundvattennivåer i 17 kärnborrhål och 3 brunnar 2017-05-12 och 2017-08-08 Vid varje borrhål står 

uppifrån och ner; Borrhål, Grundvattennivå i maj (m under röröverkant), Grundvattennivå i maj (m över havet) och 

differens (m) mellan högvatten (maj) och lågvatten (augusti). 
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Figur 33 Avrinningsområden för olika delar av fastigheten baserat på topografi, grundvattennivå och vattengenomsläpplighet 

13.2 Vattengenomsläpplighet i borrhål och brunnar 
Hydraultester i form av s.k. Slugtest för att bestämma vattengenomsläppligheten i kalkberggrunden har gjorts i 

16 kärnborrhål och en brunn vid två fältbesök (Bilaga B.2.13 och B.2.14). Åtta borrhål testades 13 maj vid 

sjunkande grundvattennivåer och nio testades 7 – 8 augusti 2017 vid en lågvattensituation (Figur 34). Under 

hösten 2017 föll stora nederbördsmängder och höga grundvattennivåer uppkom, särskilt i SV där 

grundvattennivån steg med ca 10 m (Bh160010, 160011, 16016). Slugtester gjordes i de tre borrhålen i SV den 

21 november för att även testa den övre delen av kalkberggrunden.  

Återhämtningen av vattennivån mättes efter borrning i tre brunnar i norr (B1, B2 och B3) alla borrade till nivån 

ca +22 m hösten 2015 då grundvattennivån var låg (ÅF, 2016, Tabell 3). Vattengenomsläppligheten beräknades 

till ca 5*10-9 m/s i B1 och B3 som ligger helt i märgel och till ca 2*10-8 m/s i B2 som ligger i märgel och överst ca 

10 m kalksten. Slugtest kunde inte utföras i B3 då avsänkningen var för långsam för att kunna mätas inom rimlig 

tid. Det visar att märgeln under Klintebys stentäkt i norr är ”tät”. Slugtest i B2 gav en genomsläpplighet på ca 

1*10-7 m/s, dvs. 5 gånger högre än vid mätning av återhämtningen direkt efter borrning (Figur 34). Då borrhålet 

är 31 m djupt och ⅔ ligger i ”tät” märgel är det svårt att utvärdera återhämtningstestet av ÅF, medan slugtestet 

visar genomsläppligheten i den övre delen av kalkstenen.  
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Figur 34 Beräknad vattengenomsläpplighet (Konduktivitet)  i 16 kärnborrhål och 3 brunnar samt grundvattennivå i maj 2017 

Enligt borrarens uppgifter i kärnborrningsprotokoll finns tydliga indikationer på förekomst av vattenförande 

sprickor och lager i form av spolvattenförlust och kärnförlust samt anteckning om sprickor i de flesta borrhål (10 

av 16 i Bilaga B.2.15). I de flesta fall gäller uppgifterna den ytliga delen av kalkstenen. Endast i fyra borrhål 

anger borraren att hålet är tätt (Bh16013-16016). I kärnkarteringen uppges dock att den övre delen i Bh16013 

och Bh16014 ner till 1,4 m utgörs av en skjuvzon med kalkstensbitar, och i Bh16015 anges kärnförlust på 14,5 – 

16 m djup. Endast i Bh16016 finns ingen uppgift från borraren som tyder på vattenförande sprickor, men kärn-

karteringen anger lerband som kan vara vattenförande. (Bilaga B.2.16). Generellt är alltså kalkstenen upp-

sprucken i de övre 3 – 5 m inom området. Från borrhålen i söder (Bh16002, 16003 16017) finns uppgifter från 

borrare och kärnkartering som visar på sprickig vattenförande kalksten och märgel under 5 – 10 m djup. Borr-

hålen i sydväst uppvisar sprucken kalksten under ca 10 m djup (Bh16010) och under ca 21,5 m (Bh16011), och 

även ytligt uppsprucken kalksten. Vid borrningen sattes foderrör på första 1,5 m i alla borrhål utom två 

(Bh19009, 16017) där foderrören är 3 m långa. Den innebär att kalkberggrunden hydraultestades under 1,5 m 

resp. 3 m under markytan.  

Vid tolkning av vilken del av borrhålet som hydraultesterna representerar har följande information använts; 

grundvattennivån vid testtillfället, höjning av vattennivån vid ihällandet av testvolymen vatten jämfört med den 
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maximala höjningen om borrhålet vore helt tätt, samt information från kärnborrningsprotokoll och kärnkartering 

(Bilaga B.2.16). Den del av borrhålet som hydraultesterna representerar redovisas i Figur 34 som helt fylld cirkel 

(hela borrhålet), övre halva cirkeln fylld (övre ca 5 m av borrhålet) och nedre halva cirkeln fylld (under ca 5 m av 

borrhålet). Nedan redovisas vattengenomsläppligheten i olika delar av undersökningsområdet. 

 I den sydvästra och södra delen av fastigheten där grundvattennivån är lägst är vattengenomsläppligheten 

störst. I sydväst varierar den mellan 2,2*10-6 m/s (Bh16016) och 11*10-6 m/s (Bh 16011), och i den södra 

delen uppgår den till ca 5*10-6 m/s. (Figur 34 och Bilaga B.2.14:3) Grundvattennivån är lägst i sydväst och 

uppgår i maj 2017 till +31 m till +34 m (17 – 24 m under markytan), medan den i söder ligger på +38 m till 

+43 m (10 – 12 m under markytan).  

 I den centrala delen där markytan ligger högst är även grundvattennivån högst och uppgår till +50 m till +53 

m (0,5 – 3,5 m under markytan). Vattengenomsläppligheten är ca 5*10-7 m/s (Bh16001, 16004, 16005). 

Bh16006 ligger vid en mindre våtmark där ytliga hällar saknar sprickor och har en lägre genomsläpplighet.  

 I nordöst där grundvattennivån ligger lika långt under markytan som i den centrala delen men på ca 2 m 

lägre nivå varierar vattengenomsläppligheten mer än inom övriga områden och uppgår till mellan 4,2*10-7 

m/s (Bh16015) och 8,8*10-6 m/s (Bh16012).  

 I norra delen vid Klintebys stenbrott är vattengenomsläppligheten lägst och uppgår till ca 5*10-9 m/s (Brunn 

1 och 3), vilket beror på att brunnarna är borrade ner i märgel. Grundvattennivån i märgeln ligger på +39 m 

till +42 m.  

De kompletterande hydraultesterna i det mest genomsläppliga området i sydväst som gjordes vid de högsta 

grundvattennivåerna den 21 november, visar ungefär samma vattengenomsläpplighet som vid mätningarna den 

7 augusti vid en lågvattennivå (Tabell 4). Vattennivån i borrhålen vid högvatten ligger 9 – 13 m under markytan 

och denna del av kalkberggrunden har inte kunnat testas. Information från borrning och kärnkartering visar dock 

att kalkstenen är krossad och söndrar lätt längs hela borrhålet Bh16010 som är 20 m djupt (Bilaga B.2.15 och 

B.2.16). I Bh16011 anger borraren spolvattenförlust på 2,5 – 13,5 m och från 21,5 m till botten på 25,5 m. Detta 

överensstämmer väl med testerna vid låg- och högvatten. Grundvattennivån vid lågvattentestet (17 m u.rök.) var 

några meter över det undre genomsläppliga skiktet, medan den vid högvatten (8,8 m u.rök.) låg i det övre 

genomsläppliga skiktet. I Bh16016 anges ingen uppgift som indikerar vattenförande sprickor eller lager i 

kärnborrningsprotokoll, men i kärnloggning anges lerband som kan vara vattenförande. Det innebär troligtvis att 

kalkberggrunden mellan ca +30 m och +40 m har ungefär samma genomsläpplig som den under ca +30 m.  

Tabell 4 Vattengenomsläpplighet (K m/s) och grundvattennivå (Gvy) i m över havet (m ö.h.) och m 
under röröverkant (m u.rök.) i borrhål i sydväst 

 2017-08-07 2017-11-21 

Borrhål K-värde (m/s) Gvy (m u.rök.) Gvy (m ö.h.) K-värde (m/s) Gvy (m u.rök.) Gvy (m ö.h.) 

Bh16010 4,8*10-6 19,1 +34,6 3,0*10-6 10,1 +43,7 

Bh16011 11*10-6 17,0 +33,9 9,4*10-6 8,8 +42,1 

Bh16016 2,2*10-6 24,4 +30,7 2,2*10-6 13,0 +42,2 

Både de manuella och de automatiska mätningarna av grundvattennivån i den centrala delen av planerat 

stenbrott visar på en variation på några meter. Ingen större avsänkning sker trots att nederbörden från mitten av 

mars till augusti är liten (Figur 35). Det tyder på att kalkberggrunden är relativt tät under den ytliga uppspruckna 

delen ner till 3 -5 m djup, vilket stöds av genomförda hydraultester. Däremot sker en avsänkning på 15 – 20 m 

till nivåer på +31 till +34 m ö.h. i de borrhål som ligger söder om Snögrinde stenbrott i den sydvästra delen av 

planerat brott. I två av borrhålen (Bh16010, Bh16016) sänks grundvattennivån till någon meter över bottennivån 

för respektive borrhål, där loggern som mäter grundvattennivån sitter. Grundvattennivån ligger alltså nära botten 
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av borrhålen där kärnloggning anger ”märgel som söndrar lätt genom lera” mellan +36,85 och +33,14 m i 

Bh16010, och ”kalksten med ökning av lerband” mellan +34,14 och +30,14 m i Bh16016, vilket tyder på genom-

släppliga djupare kalkstenslager. I borrhål Bh16011 som sitter ca 50 m sydväst om Snögrinde stenbrott, och 

som är mest genomsläppligt av de tre borrhålen, avsänks grundvattennivån till ca +33 m ö.h., vilket är ca 8 m 

över borrhålets bottennivå på +25,5 m och 6,7 m över loggern. Omkring 4 m under grundvattennivån på nivån 

+29 m anger borraren ”tappat spolvatten” vid borrningen och kärnkarteringen anger ”omrört kalksten/ märgel”  

 
Figur 35 Automatiskt och manuellt loggade grundvattennivåer i två borrhål centralt i planerat brytområde (Brunn B2 och 

Bh16005) och tre borrhål i den sydvästra delen (Bh16010, 16011, 16016). De prickade horisontella linjerna är 

bottennivån för respektive borrhål. Blå staplar är dygnsnederbörd vid Sanda. Observera att nederbörden den 29 

juli på 63 mm inte gäller för Klintebys där den upmättes till ca 35 mm vid Lilla Snögrinde 1:45 (kapitel 5.0) 

mellan +30,89 och +27,54 m, vilket visar på ett vattenförande lager. Även VLF mätningarna visar att det finns 

vattengenomsläppliga partier i berggrunden i den sydvästra och södra delen av planerat brott (kapitel 4.2).  

Efter den långa torrperioden från mitten av mars 2018 ligger grundvattennivån i Bh16010 och Bh16016 från den 

22 maj konstant på +34,4 m respektive +30,7 m (strax över botten av borrhålen) och i Bh16011 på nivån +33,6 

m vilket är ca 8 m över bottennivån. Det är således högst troligt att det finns en mycket genomsläpplig zon i 

kalksten/märgel under ca +31 m med grundvattennivåer på ca +30 till +34 m. Den stora nederbördsmängden 

som faller den 29 juli medför att borrhålen i sydväst reagerar med stigande grundvattennivåer.  

Det är dock en begränsad stigning efter ett dygn med 0,6 – 3,6 m som avtar direkt efter regnet, vilket tyder på 

att det behövs långvarig nederbörd för att fylla upp magasinet. Stigningen är störst i Bh16011 och Bh16016 och 

uppgår till 2,0 respektive 3,6 m. I de centrala borrhålen sker endast en marginell höjning av grundvattennivån.  
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Det djupare belägna grundvattnet i sydväst rinner sannolikt ner mot de låglänta jordbruksmarkerna i nordväst, 

och kan vid högvatten bidra till flödet i den temporära källan som ligger på ca +42 m vid Lilla Snögrinde 1:50. 

Den 25 april var källan uttorkad och grundvattennivån i Bh16011 låg på +40 m, dvs. under marknivån på källan.  

14.0 VATTENHANTERING 
Målsättningen med vattenhanteringen är att 

endast så mycket vatten som behövs för att 

hålla ett basflöde släpps ut från verksamheten 

till den norra bäcken. Övrigt vatten tas tillvara 

och används på olika sätt. Den vattenmängd 

som måste hanteras vid kalkbrytning inom 

SMA:s fastighet utgörs av nettonederbörden 

dvs. avrinningen från aktuellt brytområde, men 

också från omgivande områden inom fastig-

heten. Det beror på att avrinningen från 

höjdområdet sker mot brytområdet som utgör 

en lågpunkt. Bara en mindre mängd grund-

vatten avrinner mot söder (Figur 36). Brytning-

en planeras att genomföras med början i 

västra delen av fastigheten vid Snögrinde-

brottet söderut och norrut. För att få en bättre 

blandning av kalksten med olika kvalitet 

öppnas även en täkt öster om kraftledningen 

med brytning mot Klintebys stenbrott.   

Vid Snögrindebrottet ligger grundvattennivån 

vid en lågvattensituation på ca +34 m och i 

sydväst ligger den på +31 m till +33 m, medan 

den ligger ca 10 m högre vid en högvatten-

situation. Det innebär att brytning tidvis 

kommer att ske över grundvattennivån och 

tidvis under. (Tabell 4).  

Figur 36 Vattenhantering vid stenbrytning inom två områden i sydväst och norr. Brytning börjar mot söder från Snögrindebrottet 
och öster om kraftledningen mot norr mot Klintebysbrottet. Röd siffra vid borrhål anger grundvattennivån i maj 2017 

Vid Klintebys stenbrott i norr ligger grundvattennivån på några meters djup under markytan. Det innebär att 

kalkbrytningen i området öster om kraftledningen kommer att ske under grundvattenytan.  

Även inom andra områden kommer brytningen att ske under grundvattenytan. Kalkbrytningen planeras ske 

inom begränsade mindre områden med successiv efterbehandling av tidigare utbrutna områden.  

I norra delen av fastigheten vid Klintebys stenbrott planeras en bassäng anläggas för sedimentation och lagring 

av tillrinnande vatten och nederbörd inom verksamhetsområdet från vinter och vår med hög nederbörd till 

sommar med låg nederbörd. En omfördelning av vatten sker alltså till sommaren då behovet är stort inom 

jordbruket och även för dricksvattenförsörjningen. Detta blir ännu mer nödvändigt i ett framtida klimat på 

Gotland där kraftigare nederbörd och större mängder kan förväntas falla under vinter och vår och klimatet blir 

torrare under sommaren. Lokaliseringen medför samtidigt en närhet till omgivande jordbruksmarker och även 

Loggarve vattentäkt. Syftet är alltså att skapa ett vattenmagasin som kan användas för t.ex. bevattning av jord-

bruksmarker, infiltration för vattenförsörjning och för andra ändamål. Eftersom det råder vattenbrist på Gotland 
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under sommaren då behovet är som störst bedöms det inte finnas något behov av att släppa ut vatten från 

bassängen under sommaren. Beroende på volymen hos bassängen kan behov föreligga för utsläpp till ytvatten-

drag under vintern eller tidig vår vid större nederbördsmängder under den perioden.  

Vattenhanteringen planeras ske på följande sätt under drift (Figur 36). 

1. Allt länshållningsvatten pumpas till en bassäng i Klintebys stenbrott i norr för lagring och användning till 
olika ändamål. Bassängen dimensioneras för att lagra vatten under högst ett år. 

2. Efter brytning behandlas krossat material och sorteras sten under begjutning med cirkulerande vatten 
från bassängen. Den produkt som lämnar tvättanläggningen och transporteras bort från verksamhets-
området innehåller 3 – 5% fukthalt, vilket bedöms bli 1 – 1,5 l/s vatten. Det innebär att den naturliga 
mängden länshållningsvatten på ca 5 l/s som behöver pumpas från brytområdet och lagras i bassängen 
minskar med 1 – 1,5 l/s, dvs. ca 3,5 – 4 l/s behöver lagras i bassängen (Teknisk beskrivning till MKB).  

3. Om bassängen blir full kan vatten pumpas till skogsmarken i söder och efter att området i söder har 
brutits ut till nyetablerad våtmark sydväst om Snögrindebrottet. Marklagren och växtligheten tillförs 
därigenom kväve innan vattnet når lågpunkten i den sydvästra delen av brottet. Där infiltrerar vattnet till 
grundvattenmagasinet och ökar möjligheten för uttag av grundvatten särskilt under sommaren med låga 
grundvattennivåer. 

4. Vid behov kan vatten även pumpas från bassängen i norr till diket som går från täkten och via täckdike 
mynnar i bäcken öster om livsmedelsindustrin och vidare mot norr och väster över jordbruksmarker och 
som slutligen mynnar i Östersjön norr om Klintehamn vid Varvsholm (Bilaga B.2.5).  

Det vatten som pumpas från stenbrottet har förhöjda halter av kväve i form av nitrat från sprängmedelsrester 

samt sulfat från vittring av sulfider i kalkstenen. Vid en årlig produktionstakt på 900 000 ton brutet berg uppgår 

förbrukningen av sprängmedel till ca 125 ton/år, som innehåller ca 35 ton kväve, varav 1,7% utgör spill. Det 

totala kvävespillet beräknas alltså bli ca 600 kg/år i form av nitratkväve.  

Den totala arean inom fastigheten där kalkbrytning planeras ske uppgår till 109 ha. Den area som bidrar med 

avrinning till de två områdena som planeras brytas först runt Snögrindebrottet i söder och Klintebysbrottet i norr 

bedöms uppgå till totalt ca 95 ha. Vid en årsmedelavrinning på ca 5 l/s och km2 beräknas sålunda länspump-

ningen i början av den planerade verksamheten uppgår till ca 4,5 l/s och efter några år till ca 5 l/s.  

Kvävehalten kommer naturligtvis att variera beroende på nederbördsförhållanden och avrinningen från området. 

Under de 19 år som SMHI har beräknat avrinningen varierar den från ett lägsta värde på 2,8 l/s och km2 (2016) 

till ett högsta värde på 6,5 l/s och km2 (2010). Vid antagande att allt spill av kväve från sprängmedel transpor-

teras bort med länshållningsvattnet och att fukthalten i uttransporterad stenprodukt uppgår till mellan 3% och 

5%, erhålls en kvävehalt på ca 3 – 7 mg/l beroende på länshållningsflödet. Den lägsta halten uppkommer vid 

den högsta beräknade avrinningen på 6,5 l/s och km2, och den högsta halten uppkommer vid den lägsta 

avrinningen på 2,8 l/s och km2. Om allt kvävespill från sprängmedel antas transporteras bort med länshållnings-

vattnet oberoende av hur stor avrinningen är under ett år, så beräknas den totala mängden kväve i länshåll-

ningsvattnet uppgå till mellan 300 kg/år till drygt 500 kg/år.   

Kvävehalten i nederbörden har uppmätts av SMHI under perioden 1999 – 2008 vid Majstre på södra Gotland till 

i medeltal 1,2 mg/l. Kvävenedfallet via nederbörden kan tas upp under växtperioden, medan det kan transpor-

teras ut från området i mer eller mindre stor mängd under den icke växtaktiva perioden. Kväveomsättningen i 

växterna och marklagren under ett år bestämmer uttransporten av kväve från området. I det aktiva brytområdet 

kommer kvävenedfallet att transporteras bort med länshållningsvattnet, men i de efterbehandlade och ej 

utbrutna områdena kommer växtligheten att ta upp en del av kvävet. Bidraget från nederbördskväve kan därför 

bedömas vara marginellt då successiv efterbehandling planeras genomföras, och att växtligheten på efter-

behandlade ytor tar upp en del kväve.  

  



SMA MINERAL - HYDROGEOLOGI KLINTEBYS STENBROTT 

  

2018-10-30 
Uppdragsnummer 0970173 37  

 

Dessa beräkningar av kvävehalten i länshållningsvattnet kan jämföras med verkliga förhållanden vid SMA:s 

kalkbrott Stucks vid Fårösund. Kvävehalten i länshållningsvattnet varierar där mellan 2 och 5 mg/l med ett 

medelvärde på ca 3,5 mg/l under åren 2012 – 2016 (Figur 37). Det bör dock noteras att länshållningsflödet är ca 

10 l/s som medeltal under åren, och att produktionen av kalksten under mätperioden har varierat från ca 1 

miljon ton 2013 till 590 000 ton år 2015 då produktionen upphörde i november. Sulfathalten i länshållnings-

vattnet vid Stucks varierar mellan 100 och 600 mg/l med ett medelvärde på ca 300 mg/l under åren 2012 – 2016 

(Figur 38). Både kväve och sulfat har tydliga säsongvariationer med låga halter i samband med stor pumpning 

av länshållningsvatten under höst, vinter och vår med hög nederbörd och avrinning. 

 

Figur 37 Länspumpning och kvävehalt i vattnet vid SMA:s kalkbrott Stucks vid Fårösund 

 

Figur 38 Länspumpning och sulfathalt i vattnet vid SMA:s kalkbrott Stucks vid Fårösund. 

Vid sjunkande pumpflöden under sommaren ökar både kväve- och sulfathalten i länshållningsvattnet. Det går 

dock inte att direkt jämföra kväve- och sulfathalten i länshållningsvattnet vid planerat stenbrott vid Klintebys med 

uppmätta halter i länshållningsvattnet vid Stucks, då dels de kemiska egenskaperna hos kalkstenen kan vara 

olika, och dels att länshållningsflödet och produktionen av kalksten är större vid Stucks än vid planerat stenbrott 

vid Klintebys. Däremot kan halterna generellt bedömas vara likartade och ha samma säsongsvariation.  
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Länshållningsvattnet pumpas till bassängen i norra delen av planerat stenbrott och en del av detta vatten 

används vid tvättning av krossat material och sten, och 1 – 1,5 l/s vatten transporteras bort från verksamheten 

med produkt (punkt 2 ovan). Det innebär att även en del kväve och sulfat, 20% - 30%, lämnar verksamheten 

med produkten. Den totala mängden kväve som transporteras bort med produkt beräknas bli ca 100 – 200 kg/år 

vid en genomsnittlig avrinning på 5 l/s. Länshållningsvattnet bedöms således innehålla ca 400 – 500 kg kväve 

per år under normala avrinningsförhållanden.  

Den totala belastningen av sulfat i länshållningsvattnet vid Stucks beräknas uppgå till 40 – 80 ton /år under åren 

2013 - 2015 baserat på värden på pumpat flöde och vattenanalyser från kontrollprogrammet. Om ett 

medelvärde på 60 ton/år antas så bedöms borttransporten med produkt uppgår till ca 10 – 15 ton/år och den 

resterande belastningen i länshållningsvattnet beräknas till ca 40 – 50 ton sulfat per år.  

Då vattnet i bassängen i första hand avses användas för bevattningsändamål på jordbruksmarker behöver det 

inte renas eftersom växtligheten har behov av både kväve och svavel (se kapitel 15.2).  

När det inte finns behov av bevattning eller annan användning av vattnet i bassängen, kommer det att lagras 

särskilt under vintermånaderna.  

Medelavrinningen från området har beräknats av SMHI till ca 5 l/s och km2 (Figur 17). Större delen av avrin-

ningen sker under perioden november till april (Figur 39). Om växtsäsongen antas pågå från april till oktober, då 

bevattning kan behövas, måste länshållningsvattnet lagras under ca 5 månader (november – mars).  

De topografiska förhållandena tillsammans med uppmätta grundvattennivåer och resultat från hydrauliska 

undersökningar visar att den infiltrerade nederbörden som inte avdunstar avrinner i den ytliga mer spruckna 

kalkstenen till lågpunkter i de utbrutna områdena. Den första vattensamlingen uppkommer troligtvis i sydväst 

där möjligheten är störst att bryta kalksten på större djup utan att nå den naturliga grundvattennivån. Även i norr 

vid Klintebysbrottet uppstår troligtvis en vattensamling under brytningen. Ytligt grundvatten inom fastigheten 

avrinner till dessa lågpunkter som uppstår vid brytningen. Endast en mindre del i sydöst på ca 15 ha av planerat 

brytområde har en avrinning ut från fastigheten mot sydöst och Solbjärge (Figur 36). Den totala arean inom 

fastigheten där kalkbrytning planeras ske uppgår till 109 ha. Den area som bidrar med avrinning till de två 

områdena som brutits ut i början runt Snögrindebrottet i söder och Klintebysbrottet i norr bedöms därför uppgå 

till totalt ca 95 ha. 

 

Figur 39 Månadsavrinning i medelvärde under åren 1999 – 2015 beräknad av SMHI (Vattenwebb) för avrinningsområdena 

2351 och 2100 där stenbrottet är beläget 
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Vid fortsatt kalkbrytning mot söder och öster kommer nya områden att öppnas för brytning medan andra 

kommer att efterbehandlas. Vattenhanteringen kommer dock att förbli densamma med länspumpning till 

bassängen i norr. Vid brytning i ytterkanten av brytområdet kommer även en viss avsänkning av grundvatten-

nivån att ske vilket innebär tillrinning från ett mindre område utanför brytområdet (kapitel 15.4). Avsänkningen är 

dock relativt liten och brytområdets gräns kommer att ligga 25 m innanför fastighetsgränsen och 

tillrinningsområdet för Stormyr.  

Tillrinningsarean kommer att öka från den initiala på ca 95 ha, men troligtvis vara endast marginellt större än 

109 ha vid fullt utbrutet stenbrott. Då brytning planeras ske till olika djup inom brytningsområdet kommer lokala 

lågpunkter att skapas och bilda våtmarker och öppna vattenytor. En del av nederbörden över brytningsområdet 

kommer då initialt att samlas i de nya efterbehandlade öppna vattenytorna och behöver inte pumpas till 

bassängen.  

Eventuellt överskottsvatten från bassängen i norr kan i början av brytningen ledas till det skogbeklädda området 

öster om Snögrindebrottet. Där kan det lämpligtvis sprinklas över marken för att efterlikna ett regn och förhindra 

markerosion. Det utbrutna området söder om Snögrindebrottet kommer efter en tid att vara efterbehandlat med 

bl.a. våtmarker runt en öppen vattenyta, och då kan överskottsvatten från bassängen ledas till våtmarkerna.  

Under hösten och vintern 2017 har vattenflödet i bäcken från Klintebys stenbrott uppmätts till 28,3 l/s den 16 

oktober och 35,8 l/s den 11 december. Vid fältarbetet den 22 februari 2018 var dock flödet så lågt att ingen 

mätning kunde göras. Detta överensstämmer med att nederbörden var låg under nästan hela februari förutom 

sista veckan (Figur 40). De ljusröda staplarna i figuren visar modellberäkningar av SMHI av vattenflödet i bäcken 

där den rinner ut i Östersjön vid Varvsholm, Klintehamn. Vattenföringen i en bäck är mera utjämnad i den nedre 

delen av ett avrinningsområde än i den övre delen, där avrinningen ökar direkt efter ett regn och avtar snabbt 

när det slutar regna. Det beror på att tillrinningen till bäcken är snabbare i den övre delen av avrinningsområdet 

där tillrinningsområdet är mindre än i den nedre delen där hela avrinningsområdet bidrar till flödet i bäcken. 

Flödestopparna är således högre och lågvattenföringen lägre vid Klintebys jämfört med bäckens utlopp vid 

Varvsholm. Modellberäkningarna visar således inte de korrekta dygnsflödena men visar flödesförändringarna i 

stort och medelavrinningen under längre perioder som månader och år.  

Den beräknade medelavrinningen under perioden 1999 – 2017 är 4,3 l/s*km2 (Figur 41). Under den period då 

bevattning inte antas behövas (november – mars) är medelavrinningen 8,1 l/s*km2.  

 

Figur 40 Mätt nederbörd vid SMHI klimatstation 78270 Sanda (blå staplar) och beräknad avrinning med SMHI:s modell S-

HYPE (ljusröda staplar) samt mätt flöde i bäck från Klintebys stenbrott (mörkröda staplar) 
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Figur 41 Beräknad årsmedelavrinning och avrinning under perioden november – mars med SMHI:s modell S-HYPE 

Fastighetens totala area uppgår till 224 ha, och 115 ha undantas från brytning för att bevara tillrinningen till 

agmyren Stormyr (Figur 45). Den totala arean på ansökt brytområde uppgår alltså till 109 ha. 

Vid brytning av den första etappen behövs en bassäng med en volym på ca 95 000 m3 för att kunna lagra läns-

hållningsvatten från en area på 95 ha under ett år med månadsmedelavrinning. Bassängen behöver kunna 

lagra större vattenvolymer vid fortsatt brytning särskilt i söder, och innehålla den avrinning som faller över 

stenbrottet och påverkansområdet under ett år vid fullt utbrutet brott på 109 ha.  

Ett mer realistiskt mått på erforderlig magasinsvolym erhålls genom att använda det år som har mest avrinning, 

och beräkna volymen dels på hela året och dels på avrinningen under november – december det året samt 

avrinningen under januari – mars efterföljande år. De två åren med mest avrinning under perioden är 2010 och 

2017, där 2017 har den lägsta årsavrinningen (5,3 jämfört med 6,5 l/s*km2) men den högsta avrinningen under 

november – mars på 13,3 jämfört med 12,7 l/s*km2. Den höga avrinningen har inträffat 2 gånger på 19 år, dvs, 

sannolikheten att det ska inträffa är ca 10%. Den magasinsvolym som krävs för att lagra hela avrinningen under 

2017 uppgår till ca 150 000 m3 och ca 180 000 m3 behövs för att lagra den avrinning som skedde under 

perioden november 2017 – mars 2018.  

En mer detaljerad analys av den av SMHI beräknade 

avrinningen under åren 1999 – 2017 visar på sannolik-

heten att bassängen ska bli full vid en viss magasins-

volym och att det föreligger behov att släppa ut vatten till 

bäcken norr om Klintebys stenbrott. Beräkningarna 

baseras på avrinningen under perioden november – 

december ett år och januari – mars efterföljande år. 

Sannolikheten är ca 50% vid en magasinsvolym på ca 

100 000 m3 för att bassängen blir full och vatten behöver 

ledas till bäcken (Figur 42). Vid en magasinsvolym på ca 

140 000 m3 är sannolikheten ca 20% för att bassängen 

ska bli full, och vid ca 180 000 m3 är den ca 10%.  

   Figur 42 Sannolikhet för att bassängen ska bli full vid olika volymer 

Stenbrottet vid Klintebys planeras vara utbrutet och efterbehandlat någon gång i mitten av detta sekel, vilket 

medför att klimatförändringarna är marginella. Med hänsyn till SMHI:s framtida klimatprognos för Gotland och 
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Klintebys kan det dock finnas behov vid slutet av brytperioden att öka volymen på bassängen, då medel-

tillrinningen under vintermånaderna december – februari kan öka med upp till 35% (kapitel 8.0). 

Allt vatten som avrinner från brytområdet kan dock inte lagras i bassängen under den nederbördsrika perioden 

från november till mars då en viss minimivattenföring behövs i bäcken norr om Klintebys stenbrott. En bassäng 

med en volym på ca 150 000 m3 med t.ex. 200 m längd, 100 m bredd och 7,5 m djup bedöms därför vara till-

räcklig i början av brytperioden, men kan komma att behöva ökas med maximalt 35% vid slutet av brytperioden.  

Efter avslutad drift och efterbehandling rinner yt- och grundvatten naturligt till lågpunkter i stenbrottet. De 

skapade vattensamlingarna i stenbrottet kommer att långsamt fyllas tills vattenytan står i jämvikt med omgi-

vande grundvattennivå. Vilken tid detta tar och vilken slutlig vattennivå som uppkommer i de skapade vatten-

samlingarna är svårt att bedöma utan att göra beräkningar baserat på areor och volymer i lågpunkter i 

stenbrottet, de topografiska förhållandena inom stenbrottet och de hydrogeologiska och meteorologiska förhåll-

andena. Vad som dock kan förutses är att lågpunkter som uppkommer i norr och nordöst långsiktigt kan komma 

att fungera som utströmningsområden för omkringliggande grundvattenförekomster, då naturlig grundvattennivå 

bara ligger några meter under markytan. Det är även troligt att brottbotten i sydväst kommer att fyllas med 

vatten genom tillrinning från omgivningen och fungera som infiltrationsområde till kalkstensakviferen, då den 

naturliga grundvattennivån i detta område ligger ca 15 – 25 m under markytan under sommarmånaderna. Kalk-

stenen har även en högre vattengenomsläpplighet där än inom andra områden i täkten. Vid efterbehandlingen 

kommer eventuella finmaterialhögar att täckas för att minska vittring och läckage av sulfat och kväve. Det 

kommer då att vara ett miljömässigt bra alternativ med en fri vattenyta och våtmarker i den sydvästra delen av 

fastigheten dit större delen av den infiltrerande nederbörden kommer att rinna, och våtmarkerna under vegeta-

tionsperioden bidrar med rening av kväve.  

15.0 PÅVERKAN AV VERKSAMHETEN 

15.1 Grundvatten 

15.1.1 Avsänkning av grundvattennivån 

15.1.1.1 Teori 

Olika formler finns för avsänkning runt en brunn som ligger i ett grundvattenmagasin (akvifer) med samma 

vattengenomsläpplighet i hela akviferen (homogen) och i alla riktningar (isotrop), och som kan vara öppen eller 

sluten t.ex. friktionsmaterial under lera. Med hjälp av förenklade antaganden har formler även utvecklats för att 

kunna användas vid bedömning av inläckage och influensområde runt ett dagbrott. En genomgång av olika 

metoder för att bedöma deras användbarhet vid beräkning av inläckage och influensområde runt några 

befintliga gruvor i norra Sverige har gjorts av Blomberg (2015). Vid beräkning av influensradien runt dagbrott 

användes två empiriska formler (Figur 43);  

𝑅 = 3000 ∗ 𝑠 ∗ √𝐾  (Siechardt ref. i Chertousov, 1962) (1) 

𝑅 = 575 ∗ 𝑠 ∗ √𝐻 ∗ 𝐾 (Kusakin ref. i Chertousov, 1949) (2) 

 ,där 𝑅 = Influensradien 

  𝑠 = Avsänkningen 

  𝐾 = Hydraulisk konduktivitet (genomsläpplighet) 

  𝐻 = Grundvattennivån vid ostört tillstånd 

Då det kan vara svårt att bestämma värdet på avsänkningen av den naturliga grundvattennivån (𝑠) i ekvation 1 

förenklas denna ofta genom att anta att grundvattennivån är avsänkt till gruvans botten (𝐷). 
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𝑅 = 3000 ∗ 𝐷 ∗ √𝐾   (SGI/SBEF, 2009)  (3) 

 ,där 𝐷 = Gruvans djup under naturlig grundvattennivå vid ostört tillstånd 
  𝑅 = Influensavstånd 

Under antagandet av stationära förhållanden kan influensavståndet beräknas genom härledning från Darcy’s 
lag och kontinuitetsekvationen enligt formeln: 

𝑅 = ∗ 𝐷 − ℎ    (Axelsson, 1994)  (4) 

 ,där ℎ𝑔 = Grundvattennivå vid kanten av gruvan 

  P = Grundvattenbildning (m/s) 

Om gruvan antas vara fullständigt dränerad, dvs. grundvattennivån är avsänkt till botten av gruvan (hg=0) 
erhålles: 

𝑅 = 𝐷 ∗
𝐾

𝑃
 

 

Figur 43 Avsänkning runt en rektangulär gruva (Axelsson m.fl., 1994) 

15.1.1.2 Bestämning av parametrar 

Det planerade stenbrottet ligger i ett område med tunt jordtäcke (Figur 6). Vid de 17 kärnborrhålen inom 

området varierar jordmäktigheten mellan 0 m och 1,4 m. Grundvattennivån ligger i kalkberggrunden vid 

högvatten utom i två borrhål i nordöst och vid Stormyr (Bh16012, 16013, 16014), där den ligger 0,2 – 0,5 m upp 

i jordlagret.  

Vid beräkning av avsänkningen av grundvattennivån har den hydrauliska konduktiviteten (vattengenomsläpplig-

heten) en stor betydelse tillsammans med avsänkningen av grundvattennivån vid brottkanten och grundvatten-

bildningen. Vattengenomsläppligheten i kalkstenen beror på förekomsten av sprickor, vattenförande lager och 

sprickzoner. Inga större vattenförande zoner har hittats inom och i anslutning till planerat stenbrott, och kalk-

stenens vattenförande förmåga är relativt låg förutom i de övre 3 – 5 m, och på större djup i sydväst.  

Kalkstenens kvalitet varierar inom området vilket innebär att brytdjup och täktbotten kommer att variera. Täkt-

bottens slutliga nivå planeras variera mellan +30 och +45 m (Teknisk Beskrivning). Det största brytdjupet i den 

preliminära planeringen som baseras på ett fåtal borrhål ligger i sydväst på ca +30 m till +37 m, vilket är ungefär 

samma som grundvattennivån vid en lågvattensituation. Vid en högvattensituation ligger däremot grundvatten-

D H 

s 
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nivån ca 5 – 10 m över brottbotten (Tabell 5). Det innebär att det inte förekommer någon avsänkning av grund-

vattennivån vid lågvatten, men däremot vid högvatten. Vid antagandet att grundvattennivån avsänks till brott-

botten i kanten av planerat stenbrott erhålls en maximal avsänkning (D och H Figur 43) vid lågvatten på; 

 upp till ca 5 m i nordöst  

 mellan ca 5 och 15 m mot Stormyr i väster och norr 

Vid högvatten kan avsänkningen vara upp till ca 10 m i nordöst och mellan ca 5 och 15 m mot Stormyr.  

Erfarenheter från andra stenbrott på Gotland är dock att grundvattennivån inte är avsänkt till brottbotten, utan 

den kan ligga bara några meter under markytan vid brottkanten. Antagande av en avsänkning till botten av 

brottet ger alltså ett för stort influensområde. Ett mer realistiskt värde på avsänkningen erhålls vid antagandet 

att grundvattennivån endast avsänks i den övre uppspruckna delen av kalkstenen, dvs. maximalt ner till ca 5 m 

under markytan, då avsänkningen därunder är marginell (Figur 43).  

 

Tabell 5 Beräknad vattengenomsläpplighet i den övre delen av kalkberggrunden och maximal 
avsänkning av grundvattennivån (m) längs kanten av planerat stenbrott under en lågvatten- 
och en högvattenperiod 

 Söder Sydväst Nordöst Väster Stormyr Norr Stormyr 

K-värde (m/s) 5*10-6 5*10-6 5*10-6 1*10-6 1*10-6 

Lågvatten 0 0 1 – 6 4 – 10 5 – 14 

Högvatten 5 5 – 12 2 – 8 10 – 13 6 – 15 

Vattengenomsläppligheten i kalkberggrunden mot Stormyr är relativt låg och uppgår till mellan 5*10-7 till 1*10-6 

m/s i borrhålen Bh16001, 16004, 16005 och 16008. I söder är den ca 5*10-6 m/s i borrhålen Bh16002, 16003 

och 16017, och antas vara lika stor i den övre delen av kalkstenen i sydväst. De högre värdena som beräknats 

för borrhålen Bh16010, 16011 och 16016 gäller den djupare delen av kalkstenen. I nordöst är medianvärdet av 

vattengenomsläppligheten i de tre borrhålen (Bh16007, 16012, 16014) ca 5*10-6 m/s. I borrhålen i nordöst ligger 

grundvattennivån bara ca 0,5 – 1,5 m under markytan, och de övre ca 1,5 – 3,5 m av berggrunden består av 

”sandaktig” och ”krossad” kalksten enligt kärnkarteringen, förutom borrhål Bh16007. I Bh16007 tappades spol-

vattnet vid borrningen på ca 3 m i ett lager till 10,5 m djup bestående av lera på sprickor som ”söndrar lätt”. Den 

beräknade vattengenomsläppligheten i borrhålet är 4,5*10-6 m/s. Det mest genomsläppliga borrhålet i nordöst är 

Bh16012, med en vattengenomsläpplighet på ca 9*10-6 m/s. De övre 3,7 m består av en ”sandaktig” kalksten, 

vilket ger det relativt höga värdet på vattengenomsläppligheten. Hydraultesterna ger därför troligtvis bara vatten-

genomsläppligheten i den övre genomsläppliga ca 5 m av kalkstenen, förutom i borrhål Bh16007 där även en 

djupare del ner till ca 10 m av kalkstenen testades.  

Borrhålen i söder har låga grundvattennivåer som ligger ca 10 m under markytan på sommaren och ca 2 – 5 m 

under markytan på vintern. Hela borrhålen har indikationer på förekomst av vattenförande strukturer genom 

notering av tappat spolvatten, kärnförlust och ”porös” kalksten som ”söndrar lätt”. Hydraultesterna representerar 

därför en genomsläpplighet i hela borrhålet.  

De tre borrhålen i sydväst har lägst grundvattennivåer på 17 – 24 m under markytan på sommaren och 9 – 13 m 

under markytan på vintern. De har också den högsta genomsläppligheten i hela området. Ett av borrhålen 

(Bh16016) har inga noteringar om förekomst av vattenförande strukturer och det testades vid både låg- och 

högvatten med grundvattennivå på 24 m respektive 13 m under markytan. I båda fallen steg vattenytan i 

borrhålet till ca 80% av den maximalt möjliga vid ihällandet av testvolymen vatten, vilket indikerar ett relativt tätt 

borrhål. Utvärderingen av testerna gav samma vattengenomsläpplighet på 2*10-6 m/s. I Bh16010 finns 

noteringar om tappat spolvatten, kärnförlust och ”porös” kalksten som ”söndrar lätt” längs hela borrhålet. 
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Hydraultesterna representerar således en genomsläpplighet i hela borrhålet på 5*10-6 m/s. Den högsta genom-

släppligheten av de tre borrhålen uppmättes i Bh16011 direkt söder om Snögrindebrottet. Vid borrning 

noterades spolvattenförlust mellan 2,5 m och 13,5 m, samt i en 3,5 m mäktig omrörd zon med kalk-/märgelsten 

21,5 m under markytan. Vid hydraultesten under en lågvattensituation med grundvattennivån på 17,5 m under 

markytan steg vattennivån i borrhälet med 60% av den maximala, och vattengenomsläppligheten i den undre 

omrörda zonen beräknades till 11*10-6 m/s. Vid test under en högvattensituation med grundvattennivå på ca 9 m 

under markytan, höjdes vattennivån i borrhålet med 45% av den maximala, och vattengenomsläppligheten i 

båda zonerna beräknades till 9*10-6 m/s.  

Sammanfattningsvis är vattengenomsläppligheten i kalkberggrunden ungefär densamma i sydväst och söder 

som i nordöst och uppgår till ca 5*10-6 m/s. Skillnaden är att den representerar den ytliga kalkstenen i nordöst 

men även djupare delar av kalkstenen i söder och sydväst. Ett undantag utgörs av borrhål Bh16011 i sydväst 

som har dubbelt så hög vattengenomsläpplighet på ca 10*10-6 m/s, som representerar två zoner i den djupare 

kalkstenen, med stor förmåga att leda vatten. Den högre vattengenomsläppligheten i den djupare delen av 

kalkstenen i söder överensstämmer också väl med genomförda markgeofysiska mätningar (Figur 11). 

15.1.1.3 Resultat 

Vid en lågvattensituation under sommaren sker ingen avsänkning mot söder och sydväst då brytning planeras 

ske vid eller ovanför den naturliga grundvattennivån. Däremot sker brytning under grundvattenytan som ligger 

lägre än 5 m under markytan vid högvattenperioden vilket medför en avsänkning. I nordväst bedöms ingen eller 

endast en marginell avsänkning av grundvattennivån ske då brytning görs på högplatån ner till ett djup på ca 

+35 m, vilket är ca 3 m under grundvattennivån vid jordbruksmarken i nordväst (Figur 32). Jordbruksmarken 

ligger på märgelsten och märgel, som är ”tät” och har en vattengenomsläpplighet på ca 5*10-9 m/s, vilket är en 

1000-del av genomsläppligheten i kalkstenen (Figur 34). I nordöst och mot Stormyr sker brytning under 

grundvattennivån både under en låg- och högvattensituation under sommaren respektive höst, vinter och vår. 

Beräkningar har gjorts av influensområdets utsträckning från brottkanten runt ett fullt utbrutet stenbrott för två 

fall, dels vid en fullständig avsänkning till brottbotten vid brottkanten, och dels vid en avsänkning endast i den 

övre delen av kalkstenen ner till 5 m vid brottkanten (Tabell 6).  

Tabell 6 Beräknat influensavstånd i omgivande kalkberggrund, dels vid en maximal avsänkning av 
grundvattennivån längs kanten av planerat stenbrott till brottbotten och dels vid en avsänkning 
endast i det övre 5 m mäktiga uppspruckna kalkberget 

Period, avsänkning Söder Sydväst Nordöst Väster Stormyr Norr Stormyr 

Lågvatten, brottbotten 0 – 25 0 20 – 50 10 – 25 10 – 55 

Lågvatten, övre 5 m 0 0 ca 5 0 0 – 5 

Högvatten, brottbotten 30 – 55 25 – 60 30 – 55 25 – 35 10 – 60 

Högvatten, övre 5 m 0 0 ca 10 ca 5 0 – 10 

Beräkningar visar att influensavståndet för avsänkning av grundvattennivån i omgivningen till planerat stenbrott 

uppgår till maximalt ca 50 m vid antagandet av total avsänkning till brottbotten vid brottkant. Hydraultester och 

uppgifter från borrare och kärnkartering samt kontinuerlig mätning av grundvattennivån i borrhål visar dock att 

endast den övre delen av bergmassan, 3 – 5 m, är uppsprucken. Vid antagande av att grundvattennivån endast 

avsänks till 5 m under markytan vid brottkant beräknas influensavståndet till maximalt ca 5 och10 m i nordöst 

och norr om Stormyr under lågvatten- respektive högvattenperiod.  

Mot nordväst, sydväst och söder sker troligtvis ingen eller endast en marginell avsänkning av grundvattennivån 

närmast täkten. Generellt påverkas alltså inte grundvattennivån i omgivningen genom en avsänkning p.g.a. 

inflöde av grundvatten till brottet. Den påverkas inte heller av minskad infiltration på grund av länshållning under 

brytperioden och avrinning från vattenytor i stenbrottet efter avslutad brytning, eftersom grundvattenbildningen 
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till den ”täta” märgelstenen under kalkstenen är marginell. Genom att infiltrera vatten i sydväst där genom-

släppligheten är högst, kan grundvattentillgången till och med komma att öka efter att området är utbrutet.  

15.1.2 Grundvatten i omgivningen 

Täkten vid Klintebys planeras ha ett brytområde på 109 ha, med början av brytningen från Klintebys stenbrott i 

norra delen av området och Snögrinde stenbrott i den sydvästra (Figur 36). Ett höjdområde finns i den centrala 

delen på ca +55 m. Mätningar av vattengenomsläppligheten i området visar på en generellt ytligt uppsprucken 

kalksten ner till 3 – 5 m, och en relativt tät kalksten därunder förutom i de södra och sydvästra delarna där 

kalkstenen även har en hög vattengenomsläppligheten på större djup. Det innebär att stora delar av högplatån 

naturligt bidrar till den ytliga grundvattenavrinningen mot bäcken i norr som har hög vattenföring under vintern. 

Grundvattenbildningen i den södra och sydvästra delen av området sker till djupare lager i berggrunden där 

grundvattenströmning sker både mot nordväst och Lilla Snögrinde samt söderut mot Lilla Solbjärge.  

Då brytning planeras ske under naturlig grundvattenyta under hela året, förutom i den sydvästra delen, kommer 

ingen grundvattenbildning att ske inom brytområdet förutom i sydväst.  

Vid brytning kommer länshållningsvatten att pumpas från Snögrinde stenbrott och Klintebys stenbrott för lagring 

i en bassäng i norr. Det medför att en mindre del av det vatten som naturligt infiltrerar och bildar grundvatten i 

söder och sydväst undantas. Det innebär att den temporära ”källan” på fastigheten Lilla Snögrinde 1:50 kan få 

tidvis minskat flöde under den period då brytning sker i sydväst. Vid fortsatt brytning söder om Snögrindebrottet 

och efterbehandling av området med våtmark och öppen vattenyta kommer avrinningen från efterbehandlade 

områden i söder och sydväst att infiltrera till grundvattenmagasinet i kalkstenen under lågvattenperioden april – 

augusti, då grundvattennivån där ligger naturligt under planerad brottbotten. Under perioder med en hög naturlig 

grundvattennivå i sydväst över den planerade vattenytan på ca +43 m kommer grundvattenbildningen att vara 

mindre än den naturliga. De höga flödena under vintern i den temporära ”källan” bedöms komma att minska. 

Det beror på att vatten kommer att rinna i en kanal från den öppna vattenytan mot norr och uppsamlings-

bassängen då vattennivån överstiger ca +43 m. Denna nivå kan naturligtvis höjas genom dämning. Vid de 

kraftiga regnen under hösten och vintern 2017 – 2018 låg grundvattennivån i sydväst mellan +43 och +50 m 

från slutet av november till mitten av februari (Figur 35).  

Efter avslutad brytning och efterbehandling av täktområdet bedöms avrinnande vatten inte ha förhöjda kväve- 

och sulfathalter, då kvävespillet från sprängmedel bedöms ha transporterats bort med länshållningsvattnet till 

bassängen i norr under brytningen, och efterbehandlingen förhindrat vittring av sulfider.  

Bassängen vid Klintebys stenbrott i norr planeras ha en volym på ca 150 000 m3, en ungefärlig area på 100*200 

m2 och ett djup på ca 7,5 m. Marknivån i brottet ligger på ca +42 m och en borrning i brottet 2015 visar på ”dålig 

sten”, dvs. märglig kalksten, vilket även syns i den nedre delen av den norra brottväggen. Två brunnar borrades 

under hösten 2015 av Ahlqvists Brunnsborrning AB i anslutning till Klintebys stenbrott. Brunn B1 ligger ca 100 m 

sydväst om brottet invid jordbruksmarken, och brunn B3 ligger ca 140 m öster om brottet i skogsmarken. 

Brunnarna är 21 m (B1) och 23 m (B3) djupa, med samma bottennivå på +21 m. Grundvattennivån mättes i 

brunn B1 och B3 vid lågvatten 2017 till +38,6 m (augusti) respektive +42,4 m (maj) (Tabell 3). Då nederbörden 

var låg under sommaren kan en viss avsänkning av grundvattennivån ha skett mellan maj och augusti. Grund-

vattennivån under den torra perioden vår – höst ligger alltså högst några meter under marknivån i brottet. 

Hydraultester som gjorts i brunnarna visar att de har minst vattengenomsläpplighet av alla borrhål i området, 

och den uppgår till 0,5*10-8 m/s (Figur 34). Det överensstämmer med SGU:s geologiska och hydrogeologiska 

karta som visar att brunnarna ligger i mindre genomsläpplig märgelsten och märgel, medan borrhålen ligger i ett 

övre mer genomsläppligt lager med kalksten (Figur 7 och Figur 22). Ett nytt borrhål gjordes i Klintebys stenbrott i 

början av maj 2018 för dricksvattenändamål. Det borrades till ca 40 m djup, och vattennivån låg ca 1 m under 

brottbotten. I mitten av september hade vattennivån stigit något och låg på 0,4 m under brottbotten. Bassängen 

kommer alltså att ligga i relativt tät märgelsten och ha en vattennivå som ligger under eller i anslutning till om-
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givande grundvattennivå. Det innebär att inget läckage av vatten kommer att ske från bassängen till omgivande 

grundvatten.  

Nordväst och norr om planerat stenbrott vid Klintebys ligger jordbruksmarker som behöver bevattnas under 

sommaren, och länshållningsvattnet kan då utgöra en viktig resurs. Länshållningsvattnet består av ytligt grund-

vatten med förhöjda kvävehalter som bedöms komma att uppgå till mellan ca 3 och 8 mg/l och sulfathalter på 

flera hundra mg/l (se kapitel 14.0). En del av kvävet och svavlet kommer att tas upp av växtligheten under växt-

perioden (se kapitel 15.2). Överskottet som utgörs främst av svavel kommer att följa med avrinningen från 

jordbruksmarken till närmaste ytvattendrag, eftersom jordbruksmarken ligger på ”tät” märgelsten, märgel och 

siltsten (Figur 7).   

Någon påverkan på grundvattenförhållandena i omgivningen till följd av den planerade täktverksamheten kan 

inte förutses, förutom den temporära ”källan” på fastigheten Lilla Snögrinde 1:50. Någon påverkan kommer 

således inte heller att ske på eventuellt förekommande grundvattenberoende ekosystem utanför täktområdet. 

Vattenflödet från ”källan” på Lilla Snögrinde 1:50 bedöms minska då brytning förekommer i den sydvästra delen 

av planerat brott beroende på minskad grundvattenbildning. Hur stor minskningen blir är svårt att bedöma då 

tillrinningsområdet för ”källan” nedströms Snögrindebrottet inte kommer att påverkas vare sig av en grund-

vattensänkning eller av utebliven grundvattenbildning (Figur 28). 

15.1.3 Kommunala vattentäkter 

Brunnarna i Loggarve och Mölner vattentäkter ligger över 1,6 km respektive 1 km från planerad täkt, och 

gränsen för det yttre skyddsområdet för Loggarve ligger mer än 900 m från täktområdet (Bilaga B.2.7). Gränsen 

för yttre skyddsområde för Mölner ligger ca 70 m från sydvästra delen av täktområdet. Under lågvattenperioden 

på sommaren sker ingen avsänkning av grundvattennivån i sydväst och ingen eller endast en marginell 

avsänkning i söder vid planerat stenbrott (Tabell 6). Under högvattenperioden på vintern bedöms grundvatten-

nivån avsänkas mindre än 100 m från brottkanten runt planerad täkt. Det innebär att ingen avsänkning av 

grundvattennivån bedöms ske inom det yttre skyddsområdet för Loggarve och Mölner vattentäkter.  

SMHI har beräknat en årsmedelavrinning vid Klintebys på ca 5 l/s och km2 (Figur 17), vilket innebär att den 

genomsnittliga tillgången av vatten för grundvattenbildning är ca 160 000 m3 per km2. Det maximala uttaget från 

Loggarve är nästan 100 000 m3 år 2016 (Figur 24). Det innebär att det krävs ett infiltrationsområde på ca 0,6 

km2 för att tillgodose den uttagna vattenmängden. Det inre skyddsområdet uppgår till 1,03 km2 vilket är nästa 

dubbelt så stort, och det yttre skyddsområdet är 4,87 km2, dvs. ca 8 gånger så stort som det område som 

behövs för att förse brunnarna i Loggarve med grundvatten (kapitel 11.0). Den naturliga grundvattenbildningen 

inom inre och yttre skyddsområde tillåter ett långsiktigt hållbart uttag på ca 150 000 respektive 750 000 m3 per 

år. Grundvattenmagasinet utnyttjas maximalt under sommaren då vattenbehovet är som störst genom att grund-

vattennivån avsänks till botten av brunnarna (Bilaga B.2.8:3 och B.2.8:4). Den maximala avsänkningen av 

grundvattennivån på ca 45 – 55 m under sommaren har inte påverkat grundvattennivån vid det planerade 

stenbrottet. Kloridhalten i levererat vatten är också låg och uppgår till ca 10 mg/l, dvs. uttaget ur vattentäkten 

har inte medfört någon inträngning av grundvatten med förhöjd salthalt från djupare delar av berggrunden.  

För Mölner reservvattentäkt uppgår inre och yttre skyddsområde till 0,70 km2 respektive 2,88 km2 (kapitel 11.0). 

Det innebär att den naturliga grundvattenbildningen medger ett långsiktigt hållbart uttag på ca 100 000 

respektive 400 000 m3 per år inom inre och yttre skyddsområde.  

Vid både Loggarve och Mölner vattentäkter kan således uttaget ökas genom att borra nya brunnar utan att 

behöva förändra det yttre skyddsområdet. Härvid är det naturligtvis viktigt att lokalisera brunnarna på ett 

optimalt sätt för att maximera uttaget vid minimalt borrdjup. Vid Mölner är det även viktigt att lokalisera och 

åtgärda nuvarande föroreningskälla innan nya brunnar borras.  
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Sammanfattningsvis kommer en utökad brytning av kalk inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 inte att påverka 

möjligheten till nuvarande eller utökat vattenuttag ur brunnar vid Loggarve och Mölner vattentäkter vare sig 

under brytning eller efter avslutad verksamhet beroende på följande; 

1. Både yttre och inre skyddsområde för Loggarve och Mölner vattentäkter är tillräckligt stort för att medge 
ett långsiktigt hållbart uttag av nuvarande vattenmängd vid Loggarve och även ett framtida ökat uttag 
vid både Loggarve och Mölner vattentäkt. 

2. Det av SGU med flyggeofysik VLF indikerade lineamentet i NO-SV-lig riktning genom Loggarve 
vattentäktsområde mot fastigheten Klinte Klintebys 1:5 har inte verifierats med VLF mätningar på 
marken, och inga andra zoner mot vattentäktsområdena har påvisats.  

3. Baserat på resultaten från genomförda hydrogeologiska undersökningar och beräkningar kan inte 
någon påverkan ske, vare sig kvantitativt eller kvalitativt, på de hydrogeologiska förhållandena vid 
Loggarve och Mölner vattentäkter till följd av den planerade täktverksamheten inom Klinte Klintebys 1:5.  

Ur ett långsiktigt perspektiv, med hänsyn till vattenförsörjningen, kommer det efterbehandlade stenbrottet att 

kunna användas som ett utjämningsmagasin mellan vinter med hög nederbörd och sommar då vattenbehovet 

är som störst och nederbörden som minst. Vid en framtida klimatförändring kommer detta att vara mycket viktigt 

då nederbörden bedöms bli både mera intensiv och större under vintern och torrperioden bli längre under 

sommaren (kapitel 8.0). 

15.1.4 Privata brunnar 

Den avsänkning av grundvattennivån som uppkommer vid en kalkbrytning på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 

beräknas ske i den ytliga uppspruckna ca 5 m mäktiga delen av kalkberggrunden och uppgå till mindre än 100 

m från brottkant (kapitel 15.1.1).  

De närmast belägna brunnarna ligger i Lilla Snögrinde och på fastigheterna längs väg 141 söder om Lilla 

Snögrinde på ett avstånd från planerat stenbrott av mer än 400 m. Brunnarna på fastigheterna längs väg 562 

mellan Klinte och Klintebys ligger på ett avstånd av mer än 700 m, och det är drygt 500 m till brunnen vid 

Hunninge gård. Brunnarna vid Lilla Solbjärge ligger mer än 1 km söder om planerat stenbrott.   

Brunnarna i Stora Snögrinde och Svarvare får sitt vatten från de stora jordbruksområdena norr om planerat 

täktområde. Marknivån ligger drygt 10 m högre vid stenbrottet än vid brunnarna i norr, och grundvattennivån 

ligger ca 15 m högre. Brunnen på Hunninge har sitt infiltrationsområde öster och sydöst om brunnen, och 

brunnarna i Lilla och Stora Solbjärge ligger i en sänka och får sin tillrinning från sidorna i väster och öster.  

Brytningen i den planerade täkten sker av den ytligt liggande kalkstenen ner till ett medeldjup på 10 – 13 m 

(SMA, 2017). Under kalkstenen ligger en ca 100 gånger mindre vattengenomsläpplig märgelsten och märgel, 

som även förekommer ytligt under jordlagren norr om brottet (Figur 7). Grundvattenbildningen till den ”täta” 

märgelstenen är liten, och ca 50% av nettonederbörden avrinner naturligt idag som ytligt grundvatten i den övre 

uppspruckna delen av kalkberggrunden till Stormyr och Solbjärge (Figur 33). Omkring 25% avrinner till ytvatten-

draget norr om täkten och återstående ca 25% bildar djupare grundvatten i sydväst. Vid en planerad brytning av 

den överst liggande kalkstenen sker således endast en marginell minskning av grundvattenbildningen då den 

underliggande märgelstenen är ”tät”, förutom i sydväst där grundvattenbildningen minskar under brytperioden i 

sydväst. Då brytningen i sydväst är avslutad och efterbehandling genomförd kommer grundvattenbildning åter 

att ske i detta område.   

Enligt Svenskt Vatten (2017) använder varje person i genomsnitt 140 liter vatten per dygn. Det innebär att ett 4-

personers hushåll förbrukar drygt 500 l/dygn. Med den medelavrinning som SMHI har beräknat för Klintebys-

området på 5 l/s*km2 behövs en grundvattenbildning över en area på ca 1200 m2, vilket är en cirkel med 20 m 

radie vid brunnen. Om förbrukningen antas vara sju gånger så mycket som dygnsbehovet, 3500 l/dygn, behövs 

en cirkelarea med radien 50 m. Brunnarna i Lilla Snögrinde har en kapacitet som vida överstiger behovet. Den 
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lägsta brunnskapaciteten på 300 l/tim medger ett uttag på drygt 7000 l/dygn, dvs. 14 gånger mera än behovet 

för ett 4-personers hushåll.  

Den begränsade avsänkningen av grundvattennivån i kalkstenen runt planerat täktområde och den låga 

grundvattenbildningen till den underliggande märgelstenen innebär att ingen brunn i omgivningen bedöms 

komma att påverkas av brytning av kalksten på fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Den planerade brytningen 

kommer inte heller att medföra någon förhöjning av kloridhalten i de privata brunnarna (Bilaga B.2.17).  

Kontinuerliga långtidsmätningar av grundvattennivån har gjorts i två borrhål (B2 och 16005) i den centrala delen 

av planerat stenbrott och tre borrhål (16010, 16011, 16016) i den sydvästra delen samt i tre privata brunnar i 

Lilla Snögrinde 1:26, 1:45 och 1:50 (Bilaga B.2.18). Mätningarna visar en avsänkning på 15 – 19 m i den 

sydvästra delen från mitten av mars till slutet av augusti beroende på liten nederbörd och ingen grundvatten-

bildning. I den centrala delen sjunker grundvattennivån endast några meter. Vattennivån i de privata brunnarna 

uppvisar samma tendens som borrhålen i den sydvästra delen, men avsänkningen är mindre. Den uppgår till ca 

6 – 7 m i de närmaste brunnarna (Lilla Snögrinde 1:26 och 1:50), medan den är ca 18 m I den brunn som ligger 

uppe på Klinteberget vid väg 141 (Lilla Snögrinde 1:45). I brunnen på Lilla Snögrinde 1:26 sker ingen pumpning 

mellan mitten av juni och slutet av augusti. Det innebär att under dessa tre månader visar vattenytan i brunnen 

den naturliga grundvattennivån i området där markytan ligger på ca +45 m. Avsänkningen av grundvattennivån 

från mitten av maj till lägsta nivån i slutet av juli är ca 3,5 m. Detta kan jämföras med brunnen på uppe på Klinte-

berget där vattennivån sjunker med ca 7,5 m under samma period och totalt ca 18 m från högsta nivån i mitten 

av mars. Vattennivån i brunnarna uppvisar dock samma mönster, medan grundvattennivån i den sydvästra 

delen av planerat stenbrott ligger på samma nivå, +35 till +31 m, mellan mitten av maj till mitten av oktober, 

förutom vid några tillfällen i slutet av juli och slutet av augusti med större nederbördsmängder. Det innebär att 

de privata brunnarna troligtvis får sitt vatten från en annan djupare del av berggrunden på Klinteberget än den 

vattenförande delen på nivån +29 m i den sydvästra delen av det planerade stenbrottet (Bilaga B.2.10).  

Brunnarna i Lilla Snögrinde bedöms således få sitt vatten från grundvattenmagasin i Klinteberget, och behovet 

tillgodoses genom lokal grundvattenbildning i brunnens närhet. En utebliven grundvattenbildning i den sydvästra 

delen av planerat täktområde bedöms därför inte komma att påverka möjligheten till uttag av vatten från 

brunnarna för privat konsumtion.  

15.2 Ytvatten 
De ytvattendrag som finns i omgivningen till planerat stenbrott vid Klintebys utgörs av tre mindre bäckar, en med 

tillflöden söder om Stormyr som avrinner genom Lilla Solbjärge mot söder, en från Hunninge gård i norr, och en 

norr om Klintebys stentäkt som avrinner via täckdike till bäck från Livsmedelsindustrin och som mynnar i 

Varvsvik, Klintehamn (kapitel 9.0). Bäcken som kommer från Hunninge gård och bäcken mot söder kommer inte 

att påverkas av verksamheten vid planerat stenbrott vare sig vad gäller vattenflöde eller vattenkemi, då inget 

vatten kommer att släppas ut till dessa bäckar.  

Under sommaren rinner inget eller väldigt lite vatten i bäcken norr om Klintebys stenbrott och i bäcken som 

rinner förbi Hunninge gård och även i bäcken förbi Lilla Solbjärge. Lagring av länshållningsvatten från bryt-

området i bassängen under den nederbördsrika perioden under vinter till torrperioden under sommar innebär att 

det blir möjligt att skapa en högre lågvattenföring i bäcken norr om stenbrottet under torrperioden. Omfördel-

ningen av vatten i bassängen blir mer nödvändig vid framtida klimatförändringar, där SMHI redovisar scenarier 

för Gotland och Klintehamn med ökade nederbördsmängder under vinter och längre torrperioder under sommar.  

De vattenanalyser som gjorts av Västra Gotlands Vattenråd (VGV) och SMA i bäcken som börjar norr om 

Klintebys stentäkt och i bäcken från Hunninge gård visar på förhöjda halter av kväve från omkringliggande 

jordbruksmarker (Figur 19 och Bilaga B.2.6). Kvävehalten varierar under året och är lägre under sommaren. I 

bäcken från Hunninge gård varierar kvävehalten mellan 3 och 16 mg/l uppströms väg 562, där lägsta halten 
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uppmättes i slutet av mars. De vattenanalyser som VGV har gjort i bäcken som går över Klintebys marker i norr 

visar på kvävehalter mellan ca 3 och 15 mg/l under höst och vinter, medan halten är lägre under sommaren.  

Kvävehalten i bäcken kommer inte att förändras genom utsläpp av länshållningsvatten från den planerade 

bassängen vid Klintebrottet, då halterna bedöms ligga mellan ca 3 och 7 mg/l (se kapitel 14.0). Däremot 

kommer sulfathalten att öka om länshållningsvatten släpps ut till bäcken.  

I omgivningen till planerat stenbrott vid Klintebys ligger vidsträckta jordbruksmarker på flera hundra hektar som 

behöver bevattnas under sommaren, och länshållningsvattnet kan då utgöra en viktig resurs. Om detta vatten 

används för att bevattna jordbruksmarker kommer en del av kvävet och sulfaten att tas upp av växtligheten, och 

behovet av natur- och konstgödsel minskar. Som exempel kan anges riktvärden för kvävegödsling av slåtter- 

och betesvall med gräs som uppgår till mellan 180 och 240 kg kväve per ha beroende på valltyp och växter 

(Yara, 2018). Vallens behov av svavel är relativt stort och svavelgödsling är oftast en mycket lönsam åtgärd. I 

försök har konstaterats en merskörd på i genomsnitt 590 mg ts/ha. En vall behöver gödslas med 15 – 30 kg 

svavel/ha.  

Beräkningar har gjorts av upptag av kväve och svavel vid en slåtter- och betesvall av gräs. Det antas att växt-

säsongen pågår från april till oktober och att bevattning behövs under denna period, samt att vattnet tas från 

bassängen i norra delen av planerat stenbrott och eventuell tillrinning under växtperioden. Om bassängen antas 

vara fylld med 150 000 m3 vatten i början av växtperioden och tom i slutet, så kan ett medeluttag på drygt 8 l/s 

göras. Om tillflöde till bassängen sker under växtperioden så ökar naturligtvis möjligheten till uttag av vatten 

över 8 l/s. Vid antagande att allt spill av kväve från sprängmedel som beräknas uppgå till ca 600 kg/år 

transporteras bort med länshållningsvattnet och att fukthalten i uttransporterad stenprodukt uppgår till mellan 

3% och 5%, erhålls en kvävehalt på ca 3 – 7 mg/l beroende på länshållningsflödet. Den lägsta halten 

uppkommer vid den högsta beräknade avrinningen på 6,5 l/s och km2, och den högsta halten uppkommer vid 

den lägsta avrinningen på 2,8 l/s och km2 under de 19 år som SMHI har beräknat avrinningen. Kvävet i 

länshållningsvattnet bedöms räcka till en areal på cirka 1 - 3 ha beroende på länshållningsflöde, fukthalt i 

stenprodukt och kvävegiva (Figur 44). Vid större jordbruksarealer behövs således tillskott av natur- och 

konstgödsel.  

Vid en antagen årlig transport av sulfat från vittring av krossat stenmaterial på ca 60 ton erhålls en sulfathalt på 

ca 300 – 700 mg/l beroende på länshållningsflödet.  Svavelinnehållet i länshållningsvattnet räcker till bevattning 

av en areal på omkring 300 – 1 200 ha (Figur 44). Det innebär att mindre jordbruksmarker kommer att få ett 

överskott av svavel vid bevattning med länshållningsvatten. Detta överskott kommer att avrinna till närmaste 

ytvattendrag eftersom jordbruksmarkerna ligger på ”tät” märgelsten, märgel och siltsten (Figur 7) 

                    

Figur 44 Beräknad areal som får ett tillräckligt tillskott av kväve (vänster figur) och svavel (höger figur) från bevattning med 

länshållningsvatten vid olika länshållningsflöde, fukthalt i produkt och kväve- respektive svavelgiva 
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Behov att släppa ut vatten från bassängen till bäcken som rinner över Klintebys marker kommer att föreligga vid 

större nederbördsmängder under vintern. Utsläpp från bassängen bedöms därför inte påverka kvävehalten i 

bäcken i norr, medan sulfathalten kommer att öka. Om länshållningsvattnet används för bevattning av jord-

bruksmarker kommer kväve och sulfat att tas upp av växterna. Vid bevattning av marker med arealer över ca 

500 ha bedöms allt kväve tas upp av växtligheten och sulfathalten i bäcken inte öka på ett betydande sätt.  

Inget fosfor förekommer i länshållningsvatten från brytområdet eller från tvättning av sten med vatten som 

återcirkuleras till bassängen. 

15.3 Grund- och ytvattenberoende ekosystem 

15.3.1 Stormyr 

Våtmarken Stormyr i sydöstra delen av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 består till stor del av en skyddsvärd 

agmyr och en mindre del av sand som idag används som crossbana. Tillrinningsområdet för hela Stormyr är 

133 ha, medan det är 109 ha för den del som utgörs av agmyr, varav 64 ha ligger inom fastigheten. För att 

bevara Stormyr vid en brytning av kalksten inom fastigheten, kommer tillrinningsområdet för Stormyr som ligger 

inom fastigheten och en del av fastigheten att undantas från brytning (Figur 45). Totalt uppgår området som 

undantas från brytning till ca 103 ha.  

Stormyr är torr under större delen av våren och sommaren, och grundvattennivån ligger ca 1 m under markytan 

(Figur 46). Under höst och vinter är den täckt av vatten, och grundvattennivån ligger ca 1 m över markytan.  

 
Figur 45 Tillrinningsområde för Stormyr och den del av Stormyr som består av agmyr samt planerat brytområde.   

Rastrerat område undantas från brytning. Foto torrperiod  (1) och våtperiod (2) se Figur 46 

1 2 
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Figur 46 Foto 1: 2017-05-12 från den öppna sandiga delen av Stormyr mot agmyren i nordöst under torrperiod                                        

Foto 2: 2017-10-16 från stigen in mot Stormyr under våtperiod med hela myren överdämd med vatten 

Då hela tillrinningsområdet för Stormyr, förutom en mindre del i nordväst, undantas från brytning kommer 

tillrinningen till Stormyr inte att påverkas. Då även en zon på ca 25 m väster om kraftledningen och norr om 

tillrinningsområdet undantas från brytning kommer således Stormyr även vid en framtida kalkbrytning att vara 

täckt med vatten under höst till tidig vår.  

Vattengenomsläppligheten väster om tillrinningsområdet uppvisar de lägsta värdena inom fastigheten och 

uppgår till ca 0,5*10-6 m/s. Detta gäller de övre 3 – 5 metrarna av kalkstenen, medan den underliggande 

bergmassan är tätare (kapitel 13.2). Avsänkningen av grundvattennivån vid en planerad brytning sker därför 

främst i det övre genomsläppliga lagret. Väster om kraftledningen planeras brottbotten ligga drygt 10 m under 

markytan. Grundvattennivån ligger ca 1,5 m under markytan vid högvatten och mellan 4,5 och 8 m under 

markytan vid lågvatten. Avsänkningen av grundvattennivån vid brottkant bedöms därför bli maximalt någon 

meter vid brytning under lågvattenperiod och upp till ca 5 m under högvattenperiod. I nordöst planeras 

brottbotten ligga mellan ca 10 m och 15 m under markytan. Grundvattennivån ligger ca 1,5 m under markytan 

vid högvatten och mellan 2,5 och 4,5 m under markytan vid lågvatten. Avsänkningen av grundvattennivån vid 

brottkant bedöms därför bli maximalt ca 5 m vid brytning under lågvattenperiod och upp till drygt 5 m under 

högvattenperiod. 

Detta medför en begränsad avsänkning utanför brottet mot avrinningsområdet för Stormyr (kapitel 15.1.1.3). 

Inga vattenförande zoner har påträffats inom fastigheten vilket innebär att tillrinningen till Stormyr inte bedöms 

komma att påverkas.  

15.4 Uppfyllande av miljökvalitetsnormer 

15.4.1 Yt- och grundvatten 

Då inget utsläpp kommer att ske mot söder och Lilla Solbjärge kommer inte miljökvalitetsnormen för vattenföre-

komsten Snoderån-Levide att påverkas (kapitel 9.0). Bäcken som rinner förbi Hunninge gård i norr och mynnar 

ut i Östersjön vid Varvsholm vid Klintehamn ingår inte i VISS.  

Grundvattenförekomsten vid planerat stenbrott ingår i VISS område Mellersta Gotland - Klintehamn - 

WA91750038 / SE637298-164664. Den har en god kvantitativ status, och den bedömda uttagsmöjligheten 

anges uppgå till 6 000 – 20 000 l/h, vilket inte har stöd i SGU:s hydrogeologiska karta över Gotland (Bilaga 

B.2.19). Den kvalitativa statusen är otillfredsställande beroende på att klorid och sulfat samt miljögiftet PAH inte 

uppnår god kemiska status. Ingen beskrivning av trender har gjorts. Åtgärder ska vidtas för att uppnå god 

kemisk status gällande klorid och sulfat samt miljögifter, men vattenmyndigheten anger att det finns risk att 

1 

2
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kemisk status inte uppnås till 2021. Betydande påverkanskällor anges vara förorenade områden, jordbruk och 

enskilda avlopp samt vattenuttag från jordbruk, kommunal eller allmän vattentäkt och andra relevanta uttag. 

Miljökvalitetsnormen för god kemisk grundvattenstatus anger ett riktvärde på 100 mg/l för klorid, 100 mg/l för 

sulfat och 150 mS/m för konduktivitet. För att vända trend anges 50 mg/l för klorid, 50 mg/l för sulfat och 75 

mS/m för konduktivitet.    

De privata brunnarna och den temporära källan i Lilla Snögrinde har kloridhalter mindre än 15 mg/l förutom två 

brunnar med förhöjda kloridhalter på 30 och 60 mg/l (Figur 47 och Bilaga B.2.20). Sulfathalten ligger under 30 

mg/l förutom den temporära källan som har 40 mg/l. Halten av klorid och sulfat vid Loggarve vattentäkt är låg 

och uppgår till ca 10 mg/l respektive ca 25 mg/l, förutom under senare år då kloridhalten har ökat något till ca 17 

mg/l (Figur 26). Vid Mölner vattentäkt är halterna något lägre. I två borrhål (Brunn B2, Bh16001) centralt belägna 

i brytområdet är klorid- och sulfathalten ca 5 mg/l respektive 15 – 20 mg/l (Figur 47). Loggning av konduktivi-

teten i fem borrhål (Bh16001, 16002, 16010, 16011, 16016) och sex privata brunnar (Lilla Snögrinde 1:26, 1:46, 

1:50 och Prästgården 1:5, 1:9, 1:10) visar på värden <80 mS/m längs hela borrhålen och brunnarna, vilket 

innebär att kloridhalten är låg (Bilaga B.2.17).  

 

Figur 47 Konduktivitet, klorid- och sulfathalt i privata brunnar, grundvatten i täktområde och ytvatten i omgivningen jämfört 

med miljökvalitetsnormen; klorid ≤100 mg/l, sulfat ≤100 mg/l och konduktivitet ≤150 mS/m 

Klorid- och sulfathalten samt konduktiviteten ligger alltså naturligt under miljökvalitetsnormen för en ”God 

kemisk grundvattenstatus” inom brytområdet och i privata brunnar och vattentäkter i omgivningen. Vattenuttag 

ur privata brunnar och Loggarve vattentäkt medför således förnärvarande ingen saltvatteninträngning.  

Under den planerade brytperioden kommer länshållningsvatten med förhöjda halter av kväve på ca 3 – 7 mg/l 

och sulfat att pumpas till bassängen i norra delen av brytområdet (kapitel 15.2). Inga förhöjda kloridhalter 

bedöms uppkomma. Bassängen bedöms inte läcka till omgivande grundvattenmagasin då den ligger i relativt tät 

märgelsten (kapitel 15.1.2). Vattnet i bassängen planeras komma att användas för bevattning av jordbruksmark, 

vilket innebär att kväve och sulfat upptas av växterna och inget läckage förväntas ske till grundvattenföre-

komsten (se kapitel 14.0).  

Ingenting nämns om kväve i miljökvalitetsnormen förutom att statusen är god. De privata brunnarna och den 

temporära källan i Lilla Snögrinde har kvävehalter på ca 2 mg/l. I Loggarve varierar nitrathalten mellan 1 – 4 

mg/l, och i Mölner är den ca 2 mg/l. I två borrhål centralt i brytområdet är kvävehalten mindre än 1 mg/l. Kväve-

halten i länshållningsvattnet är lika med eller marginellt högre än vad som förekommer naturligt i omgivande 

brunnar och vattentäkter. Därför kommer eventuellt utsläpp av länshållningsvatten till grundvattnet inte att 

förändra dess halt av kväve.  

Efter successiv efterbehandling i sydväst kommer avrinnande vatten att infiltrera till grundvattnet på större djup. 

Det bedöms dock att kvaliteten på vattnet är sådan att miljökvalitetsnormen för grundvatten kommer att 
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uppfyllas (kapitel 15.1.2). Brytning med slutliga bottennivåer som varierar mellan +30 och +45 m bedöms inte 

komma att medföra någon saltvatteninträngning med förhöjda kloridhalter som följd (Bilaga B.2.17).  

15.4.2 Östersjön, västra Gotlands kustvatten 

En utredning har gjorts av IVL svenska miljöinstitutet angående miljökonsekvenser av tillförsel av länshållnings-

vatten till Östersjön från täktverksamhet på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 (Bilaga B.2.21).  

Miljökvalitetsnormen för Klintehamnsviken är god ekologisk status och målet är att detta skall uppnås senast 

2027. Den ekologiska statusen är i dagsläget måttlig (viss.lansstyrelsen.se). Kvalitetsfaktorn växtplankton har 

varit utslagsgivande vid den sammanvägda bedömningen. Vattenförekomsten anses ha övergödningsproblem, 

vilket är ett generellt miljöproblem i Östersjön. Kvalitetsfaktorn Totalmängd kväve sommar har bedömts vara 

måttlig baserat på en expertbedömning utifrån modellberäkningar utförda av SMHI. Kvalitetsfaktorn Totalmängd 

kväve vinter har i samma expertbedömning bedömts vara god.  

Havs- och Vattenmyndigheten har föreslagit att nya bedömningsgrunder (EQS) inrättas för nitratkväve (NO3-N) 

och sulfat (SO4). Bedömningsgrunden för sulfat föreslås emellertid bara gälla i inlandsvatten. Sulfat är ett 

makroämne i havsvatten och koncentrationerna i Östersjöns vatten ligger på storleksordningen g/l. I bedöm-

ningsgrunden för nitratkväve föreslås gränsvärdet 11,44 mg/l.  Detta värde beaktar nitratkväves potentiellt 

toxiska egenskaper och skall ej sammanblandas med kväves potentiellt gödande egenskaper som hanteras 

med andra bedömningsgrunder.  

Vid antagande att kväveutsläppet från Klintebysbrottet är 0,6 ton/år och länshållningsflödet är 5 l/s samt att inget 

vatten transporteras bort med kalkstensprodukt erhålles en utspädning på drygt 100 000 gånger efter 

inblandning i primärrecipienten Klintehamnsviken. Teoretiskt ger således en nitratkvävehalt i överskottsvattnet 

på 3,5 mg/l en koncentrationsförhöjning i Klintehamnsviken på <0,035 µg/l, vilket kan jämföras med gränsvärdet 

för god ekologisk status för oorganiskt kväve vintertid på 53 µg/l.   

Ett utsläpp av överskottsvatten av den omfattning som prognosticerats vid framtida täktverksamhet på fastig-

heten Klinte Klintebys 1:5 vid Klintehamn saknar betydelse för de ekologiska förhållandena i Gotlands kust-

vatten. Ett framtida utsläpp till Klintehamnsviken riskerar inte att försämra status i kustvattenförekomsten och 

äventyrar inte heller att miljökvalitetsnormerna kan följas. 

16.0 SKYDDSÅTGÄRDER 

16.1 Vattenskyddsområde för Mölner reservvattentäkt 
Länsväg 141 går i kanten av vattenskyddsområdet för Mölner reservvattentäkt (Figur 24 och Bilaga B.2.7). 

Vägen går över Klinteberget och ligger på nivån +56 m där transportvägen från Snögrindebrottet mot söder 

kommer ut på väg 141. De första 200 m mot norr sänker sig vägen ner till ca +50 m och ligger på den nivån 

ända fram till avtagsvägen upp till Klintebergets utsiktspunkt. Vägen ligger i kanten av vattenskyddsområdet 

utefter hela denna sträcka på ca 1200 m.  

Mölner vattentäkt har sex uttagsbrunnar som ligger på nivån ca +46 m på västra sluttningen av Klinteberget. 

Mellan transportvägen och brunnarna ligger en liten höjdrygg på +56 m till +58 m, och den närmsta brunnen 

ligger ca 1 km sydväst om brytområdet. Mölner vattentäkt lades ner för ca 5 år sedan på grund av dålig 

vattenkvalitet pga. förorening av colibakterier vid kraftiga regn. Föroreningskällan har ännu inte hittats (muntligt 

Peter Olsson Hemse vattenverk, 2017). Risken för en förorening av Mölner vattentäkt orsakad av en trafikolycka 

är låg. Om en olycka skulle inträffa så att diesel eller olja läcker ut på marken kommer detta att saneras så 

snabbt som möjligt, och material för sanering ska finnas lätt tillgängligt i Snögrindebrottet. Personalen ska också 

vara väl förtrogen med handhavandet av saneringsutrustningen.  
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16.2 Stormyr 
Brytning undantas på ett avstånd av ca 25 m utanför tillrinningsområdet för Stormyr. Om ytberget är mycket 

uppsprucket kan en tätskärm anläggas utanför tillrinningsområdet för att minimera avsänkningen av grund-

vattennivån mot Stormyr. Tätskärmen kan utgöras av finkornigt material från tvättning av kalkstenen alternativt 

finkornig silt från avbaningsmassor, som kompakteras i en schaktad och sprängd slits ner genom den övre 

spruckna kalkstenen till ”tätt” berg.  

17.0 KONTROLLPROGRAM GRUND- OCH YTVATTEN 
Baserat på de undersökningar av hydrogeologiska förhållandena som gjorts inom fastigheten Klinte Klintebys 

1:5, inventeringar av privata brunnar i omgivningen samt flödesmätningar och vattenprovtagning i omgivande 

ytvattendrag föreslås följande kontrollprogram för grundvatten och ytvatten (Figur 48). Alla aktiviteter i kontroll-

programmet pågår redan, utom en privat brunn som tillkommer.  

 Inom SMA:s fastighet;  

1. Kontinuerlig mätning av grundvattennivå i 5 borrhål; B2 och Bh16005 i norra och centrala delen av 

planerat brytområde, samt Bh16010, Bh16011 och Bh16016 i sydvästra delen med låga 

grundvattennivåer och högsta vattengenomsläppligheten (Bilaga B.2.18).  

2. Vattenprovtagning i 5 borrhål (BH16001, BH16010, BH16011, BH16013 och B2 var 3-dje månad (4 

ggr/år) 

 I privata brunnar och källa;  

1. Kontinuerlig mätning av vattennivå samt vattenprovtagning en gång per år i 4 brunnar i Lilla 

Snögrinde på fastigheterna Klinte Lilla Snögrinde 1:26, 1:45 och 1:50. Tillkommer Klinte Lilla 

Snögrinde 1:46  

2. Mätning av vattennivå och vattenprovtagning en gång per år i en brunn på Hunninge Gård 

3. Flödesmätning och vattenprovtagning i temporär ”källa” på fastigheten Klinte Lilla Snögrinde 1:50 var 

3-dje månad (4 ggr/år) 

 Kommunal vattentäkt i Loggarve; SMA följer upp kommunens egna mätningar av pumpade flöden, 

vattennivåer och vattenprovtagning i produktionsbrunnarna. 

För ytvatten genomförs mätning av flöde och vattenprovtagning var 3-dje månad (4 ggr/år) i tre bäckar och totalt 

fyra punkter; 

 Norr om planerat stenbrott:  

1. Bäck från Hunninge Gård i kulvert vid gärdeskant och i bäcken innan väg 562 

2. Kulvert vid nuvarande kalkupplag. Kulverten ingår i ett dikningsföretag från 1944 och mynnar i 

samma bäck som bäcken från Hunninge Gård, vilken slutligen mynnar i Östersjön vid Varvsholm 

(Bilaga B.2.2 och B.2.3).  

 Söder om planerat stenbrott: Bäck norr om väg vid Solbjärge som kommer från våtmarker i norr (Bilaga 

B.2.4).  
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Figur 48 Kontrollprogram för brunnar, grund- och ytvatten. B=Brunn, G=Grundvatten, Y=Ytvatten 
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Bilaga B.2.1:1

Aktiviteter vid tillsyn av mätutrustning vid Klintebys stenbrott
Röd text tillagd av Carl-Lennart Axelsson, Charlie A Geokonsult AB

Datum Tid Plats /ID Aktivitet
Resultat pejlning 
(m från ök rör)

Resultat pejlning 
efter provtagning 
(m från ök rör)

Installationsdjup 
(m från ök rör) Kommentarer

2018-10-22 10:55 Lilla Snögrinde 1:50-2 Bytt till rostfri stålwire i logger  (Kjell Cedergren, SMA) Samma som 
tidigare 19,72

Kl.10.55 satte jag ner loggern med ny rostfri vajer o klammer vid 
Torpvred

2018-10-18 13:30 Lilla Snögrinde 1:45 Bytt till rostfri stålwire i logger  (Kjell Cedergren, SMA) Samma som 
tidigare 29,48

Loggern uppdragen ca. kl. 13.30 och bytt till rostfri wire och wirelås.  
Lade den nya wiern brevid bredvid den gamla

2018-10-09 09:18 BH16016 Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup. 24,28 24,32 Divern sitter förmodligen över eller i nivå med  grundvattennivån. Det är 
också svårt att få ner både diver och pejl. Ner till ca 13 m är hålet rakt, 
efter det känns det som att hålet böjer av och böjen blir skarpare vid ca 
22,5 m. Dock hörde tydligt "plums" vid nedsänkning av logger. Kan vara 
berg i vägen som lossnat? Röret bör kollas med kamera. 

2018-10-09 10:16 BH16011 Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup. 16,42 24,12
2018-10-09 10:29 BH16010 Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup. 18,96 19,99
2018-10-09 10:43 Lilla Snögrinde 1:50-2 Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup. 11,46 19,72 (1:50_2) I.o.m. att divern sitter fast så går ersättningsdivern under namnet Lilla 

Snögrinde 1:50_2 i Gaudi för att inte skapa problem i systemet.

2018-10-09 11:08 Lilla Snögrinde 1:45 Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup. 18,03 29,48 Saknas data mellan 2018-08-22 12:00 och 2018-08-24 kl 00:00
2018-10-09 11:42 BH16005 Tömning av barometerlogger.
2018-08-22 13:00 Lilla snögrinde 1:45 Pejlat, tömning  av logger som blivit avinstallerad. Återinstallation av Diver 

med stålwire
17,12 29,48 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09 (CLA)

2018-08-22 13:30 Lilla snögrinde 1:45-2 Pejlat, tömning  av logger. Loggern avinstalleras och återinstalleras i Lilla 
Snögrinde 1:50-2

17,10

2018-08-22 15:30 Lilla snögrinde 1:50 Divern har fastnat i brunnen men snöret är helt. Divern kan ej tömmas, 
pumpen måste avinstalleras

-

2018-08-22 16:00 Lilla snögrinde 1:50-2 Logger från Lilla Snögrinde 1:45-2 installeras i Lilla Snögrinde 1:50 19,72 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09 (CLA)
2018-08-22 14:50 BH16010 Pejlat, tömning  av logger. Loggern var över vattenytan under mätperioden. 

Återinstallation djupare med wire
20,27 19,99 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09. Förlängning av wiren med 

ca 0,5 m (CLA)
2018-08-22 14:15 BH16011 Pejlat, tömning  av logger 16,68 24,12 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09 (CLA)
2018-08-22 13:50 BH16016 Pejlat, tömning  av logger 24,48 24,32 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09 (CLA)
2018-05-30 BH16005 Baro diver, nedladdning av data
2018-05-30 Lilla snögrinde 1:45-2 Ny "extra" logger installerad i borrhålet brevid 17,5971 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se>  2018-09-11  09:10
2018-05-29 BH16010 Pejlat, nedladdning av data 19,32
2018-05-29 BH16011 Pejlat, nedladdning av data, diver bytt 17,10
2018-05-29 BH16016 Pejlat, nedladdning av data, diver bytt 24,43
2018-05-29 Lilla snögrinde 1:45 Lina till diver av, pejlat 17,63
2018-05-29 Lilla snögrinde 1:50 Pejlat, nedladdning av data 10,98
2018-03-09 BH16001 Pejlat, provtagning 3,00 3,81
2018-03-09 BH16013 Lyckades ej komma fram, för blött i myren
2018-03-09 B2 Pejlat, provtagning 3,24 5,23
2018-03-09 Hunninge gård 1:16 Provtaget
2018-03-09 Prästgården 1:5 Inventerad, konduktivitet
2018-03-09 Prästgården 1:10 Inventerad, konduktivitet
2018-03-09 Prästgården 1:4 Inventerad 
2018-03-09 Prästgården 1:6 Inventerad 
2018-03-09 Lilla snögrinde 1:5 & 1:17 Inventerad 
2018-03-08 BH16010 Pejlat, tömning  av logger 12,57
2018-03-08 BH16011 Pejlat, tömning av logger 10,20
2018-03-08 BH16016 Pejlat, tömning av logger 14,71

Geometrik i Stockholm AB
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2018-03-08 Lilla snögrinde 1:45 Provtaget, Installation av Diver s/n AF235 13,25 17,2731 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se>  2018-09-11  09:10
2018-03-08 Lilla snögrinde 1:50 Installation Diver s/n AF277, inventerad, konduktivitet 6,94 29,7228 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se>  2018-09-11  09:10
2018-03-08 Lilla snögrinde 1:26 Inventerad, konduktivitet
2018-03-08 Lilla snögrinde 1:46 Inventerad, konduktivitet
2018-03-08 Prästgården 1:9 Inventerad, konduktivitet
2018-03-08 Prästgården 1:3 Inventerad 
2018-03-08 Lilla snögrinde 1:40 Brunnen ej funnen, ej inventerad, snötäckt mark
2018-03-08 Lilla snögrinde 1:44 Inventerad
2017-12-11 Hunninge kulvert Flödesmätning med saltmetoden
2017-11-21 BH16001 pejlat, konduktivitet 2,05
2017-11-21 BH16002 pejlat, konduktivitet 1,60
2017-11-21 BH16010 pejlat, konduktivitet, tryckloggning, infiltrationstest 10,08 9,99 19,4634 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se>  2018-09-11  09:10
2017-11-21 BH16011 konduktivitet
2017-11-21 BH16016 konduktivitet
2017-11-21 BH16016 pejlat, tryckloggning, infiltrationstest 12,95 12,95 24,3722 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se>  2018-09-11  09:10
2017-11-21 BH16011 pejlat, tryckloggning, infiltrationstest 9,53 8,77 24,038 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se>  2018-09-11  09:10
2017-11-21 Lilla snögrinde 1:45 Provtaget
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Aktiviteter vid tillsyn av mätutrustning vid Klintebys stenbrott
Röd text tillagd av Carl-Lennart Axelsson, Charlie A Geokonsult AB

Datum Tid Plats /ID Aktivitet
Resultat pejlning 
(m från ök rör)

Resultat pejlning 
efter provtagning 
(m från ök rör)

Installationsdjup 
(m från ök rör) Kommentarer

2018-03-09 B2 Pejlat, provtagning 3,24 5,23
2017-11-21 BH16001 pejlat, konduktivitet 2,05
2018-03-09 BH16001 Pejlat, provtagning 3,00 3,81
2017-11-21 BH16002 pejlat, konduktivitet 1,60
2018-05-30 BH16005 Baro diver, nedladdning av data
2018-10-09 11:42 BH16005 Tömning av barometerlogger.
2017-11-21 BH16010 pejlat, konduktivitet, tryckloggning, infiltrationstest 10,08 9,99 19,4634 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se>  2018-09-11  09:10
2018-03-08 BH16010 Pejlat, tömning  av logger 12,57
2018-05-29 BH16010 Pejlat, nedladdning av data 19,32
2018-08-22 14:50 BH16010 Pejlat, tömning  av logger. Loggern var över vattenytan under mätperioden. 

Återinstallation djupare med wire
20,27 19,99 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09. Förlängning av wiren med 

ca 0,5 m (CLA)
2018-10-09 10:29 BH16010 Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup. 18,96 19,99
2017-11-21 BH16011 konduktivitet
2017-11-21 BH16011 pejlat, tryckloggning, infiltrationstest 9,53 8,77 24,038 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se>  2018-09-11  09:10
2018-03-08 BH16011 Pejlat, tömning av logger 10,20
2018-05-29 BH16011 Pejlat, nedladdning av data, diver bytt 17,10
2018-08-22 14:15 BH16011 Pejlat, tömning  av logger 16,68 24,12 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09 (CLA)
2018-10-09 10:16 BH16011 Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup. 16,42 24,12
2018-03-09 BH16013 Lyckades ej komma fram, för blött i myren
2017-11-21 BH16016 konduktivitet
2017-11-21 BH16016 pejlat, tryckloggning, infiltrationstest 12,95 12,95 24,3722 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se>  2018-09-11  09:10
2018-03-08 BH16016 Pejlat, tömning av logger 14,71
2018-05-29 BH16016 Pejlat, nedladdning av data, diver bytt 24,43
2018-08-22 13:50 BH16016 Pejlat, tömning  av logger 24,48 24,32 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09 (CLA)
2018-10-09 09:18 BH16016 Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup. 24,28 24,32 Divern sitter förmodligen över eller i nivå med  grundvattennivån. Det är 

också svårt att få ner både diver och pejl. Ner till ca 13 m är hålet rakt, 
efter det känns det som att hålet böjer av och böjen blir skarpare vid ca 
22,5 m. Dock hörde tydligt "plums" vid nedsänkning av logger. Kan vara 
berg i vägen som lossnat? Röret bör kollas med kamera. 

2018-03-09 Hunninge gård 1:16 Provtaget
2017-12-11 Hunninge kulvert Flödesmätning med saltmetoden
2018-03-08 Lilla snögrinde 1:26 Inventerad, konduktivitet
2018-03-08 Lilla snögrinde 1:40 Brunnen ej funnen, ej inventerad, snötäckt mark
2018-03-08 Lilla snögrinde 1:44 Inventerad
2017-11-21 Lilla snögrinde 1:45 Provtaget
2018-03-08 Lilla snögrinde 1:45 Provtaget, Installation av Diver s/n AF235 13,25 17,2731 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se>  2018-09-11  09:10
2018-05-29 Lilla snögrinde 1:45 Lina till diver av, pejlat 17,63
2018-08-22 13:00 Lilla snögrinde 1:45 Pejlat, tömning  av logger som blivit avinstallerad. Återinstallation av Diver 

med stålwire
17,12 29,48 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09 (CLA)

2018-10-09 11:08 Lilla Snögrinde 1:45 Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup. 18,03 29,48 Saknas data mellan 2018-08-22 12:00 och 2018-08-24 kl 00:00
2018-10-18 13:30 Lilla Snögrinde 1:45 Bytt till rostfri stålwire i logger  (Kjell Cedergren, SMA) Samma som 

tidigare 29,48
Loggern uppdragen ca. kl. 13.30 och bytt till rostfri wire och wirelås.  
Lade den nya wiern brevid bredvid den gamla

2018-05-30 Lilla snögrinde 1:45-2 Ny "extra" logger installerad i borrhålet brevid 17,5971 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se>  2018-09-11  09:10
2018-08-22 13:30 Lilla snögrinde 1:45-2 Pejlat, tömning  av logger. Loggern avinstalleras och återinstalleras i Lilla 

Snögrinde 1:50-2
17,10

2018-03-08 Lilla snögrinde 1:46 Inventerad, konduktivitet
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2018-03-09 Lilla snögrinde 1:5 & 1:17 Inventerad 
2018-03-08 Lilla snögrinde 1:50 Installation Diver s/n AF277, inventerad, konduktivitet 6,94 29,7228 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se>  2018-09-11  09:10
2018-05-29 Lilla snögrinde 1:50 Pejlat, nedladdning av data 10,98
2018-08-22 15:30 Lilla snögrinde 1:50 Divern har fastnat i brunnen men snöret är helt. Divern kan ej tömmas, 

pumpen måste avinstalleras
-

2018-08-22 16:00 Lilla snögrinde 1:50-2 Logger från Lilla Snögrinde 1:45-2 installeras i Lilla Snögrinde 1:50 19,72 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09 (CLA)
2018-10-09 10:43 Lilla Snögrinde 1:50-2 Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup. 11,46 19,72 (1:50_2) I.o.m. att divern sitter fast så går ersättningsdivern under namnet Lilla 

Snögrinde 1:50_2 i Gaudi för att inte skapa problem i systemet.

2018-10-22 10:55 Lilla Snögrinde 1:50-2 Bytt till rostfri stålwire i logger  (Kjell Cedergren, SMA) Samma som 
tidigare 19,72

Kl.10.55 satte jag ner loggern med ny rostfri vajer o klammer vid 
Torpvred

2018-03-09 Prästgården 1:10 Inventerad, konduktivitet
2018-03-08 Prästgården 1:3 Inventerad 
2018-03-09 Prästgården 1:4 Inventerad 
2018-03-09 Prästgården 1:5 Inventerad, konduktivitet
2018-03-09 Prästgården 1:6 Inventerad 
2018-03-08 Prästgården 1:9 Inventerad, konduktivitet
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Aktivitetsdagbok fältarbete Klintebys stenbrott

Torsdag 8 mars
         Fältstationer: BH 16016, BH 16011.
         Privata brunnar: Lilla Snögrinde 1:45, Lilla Snögrinde 1:50, Lilla Snögrinde 1:26, Klinte Prästgården 1:3,

Lilla Snögrinde 1:40, Lilla Snögrinde 1:44, Klinte Prästgården 1:9.
         Avvikelser: BH 16011, BH 16016  och Lilla Snögrinde 1:50 = provtagning ej möjlig, Klinte Prästgården 1:3 = 

Konduktivitetsloggning ej möjlig, Lilla Snögrinde 1:40 = brunn ej funnen, ej konduktivitetsloggning, 
Lilla Snögrinde 1:44 = ej tillgång till borrhålet, ej konduktivitetsloggning

Fredag 9 mars
         Fältstationer: BH 16001, BH 16013, BH B2.
         Privata brunnar: Klinte Prästgården 1:10, Klinte Prästgården 1:6, Klinte Prästgården 1:5, Klinte Prästgården 1:4, 

Lilla Snögrinde 1:5 + 1:17, Hunninge gård 1:16
         Avvikelser: BH 16013 = Lyckades ej nå fram till borrhål, Klinte Prästgården 1:6 = borrhålet ej tillgängligt, 

Klinte Prästgården 1:4 = Borrhål ej tillgängligt i dagsläget, Lilla Snögrinde 1:5 + 1:17 = borrhål ej åtkomligt.

 Översikt borrhål Klintebys stenbrott

Borrhål Datum Tid
Peiljat 

djup (m)
Diver 

nedladdad
Vatten-
prover

Kommentar

BH 16001 2018-03-09 08:44 3,00 m - Ja
BH 16010 2018-03-08 14:37 12,57 m Ja Nej För djupt för vår pump
BH 16011 2018-03-08 14:02 10,20 m Ja Nej För djupt för vår pump
BH 16013 2018-03-09 09:28 - - - Vi lyckades inte ta oss fram till borrhålet, ta med vadarstövlar
BH 16016 2018-03-08 13:13 14,71 m Ja Nej För djupt för vår pump
ÅF Brunn 2 2018-03-09 09:45 3,24 m - Ja Danelko logger, ej våran
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Brunnsinventering Klinte
Sweref99 Måste transformeras

SGU Brunnsarkiv Geometrik
Fastighet Datum Tid E N Koordinater Koordinater Diverinstallation Kondukdivitetsloggning
Klinte Prästgården 1:3 2018-03-08 15:30 694823 6363968 E 694823, N 6363968 Ej tillgång borrhålet Ej möjlig Ej möjlig
Klinte Prästgården 1:4 2018-03-09 11:30 694928 6363582 E 694335, N 6363994 E 334163, N6362248 Svåråtkomlig, ej utförd Svåråtkomlig, ej utförd - -
Klinte Prästgården 1:5 2018-03-09 10:53 694928 6363462 E 334187, N6362176 Svår Utförd 12,28 26,8
Klinte Prästgården 1:6 2018-03-09 10:23 694998 6363410 Ej tillgång borrhålet Ej möjlig Ej möjlig - -
Klinte Prästgården 1:9 2018-03-08 16:21 694836 6363909 E 694836, N 6363909 Möjlig Utförd 13,6 38,5
Klinte Prästgården 1:10 2018-03-09 10:03 695017 6363356 E 334237, N6362065 Möjlig Utförd 10,45 26
Lilla snögrinde 1:5 + 1:17 2018-03-09 12:00 694718 6364578 E 334046, N 6363308 Ej möjlig Ej möjlig - -
Lilla snögrinde 1:26 2018-03-08 10:17 695153 6363908 E 695086, N 6363942 E 334421, N 6362603 Möjlig Utförd 9,06 36,91
Lilla snögrinde 1:26 gårdsplan 695154 6363825
Lilla snögrinde 1:26 Källan 2018-03-08 09:45 Finns ingen källa - - - -
Lilla snögrinde 1:40 2018-03-08 694936 6363911 E 694936, N 6363911 Brunnen ej funnen - - - -
Lilla snögrinde 1:44 2018-03-06 16:05 694907 6363973 E 694907, N 6363973 Ej tillgång borrhålet Ej möjlig Ej möjlig - -
Lilla snögrinde 1:45 2018-03-08 08:15 694875 6364063 E 694875, N 6364030 E 334157, N 6362782 Utförd, AF235 - 13,25 59
Lilla snögrinde 1:46 2018-03-08 17:11 695080 6363905 E 695078, N 6363899 E 334348, N 6362606 Möjlig, enkel Utförd 12,12 43,3
Lilla snögrinde 1:50 2018-03-08 11:12 695189 6363832 E 695196, N 6363818 E 334450, N 6362524 Utförd, AF277 Utförd, kl 18:30 6,94 23
Lilla snögrinde 1:50 källa 695441 6363807
Hunninge gård 1:16 2018-03-09 12:30 696575 6364662

SGU Brunnsarkiv <100 m, <250 m Kompletteringar från SGU Brunnsarkiv och LMV Topokarta 
Osökert läge

Transformerade Geometrik
Anders C GPS+"Hitta"

Pejlad 
vatten-
nivå (m)

Max 
pejlbart 
djup (m)

Sweref99
Använda koordinater
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SGU Topokarta Beräknad
Brunnsarkiv Marknivå Brunnsbotten

djup (m) (m ö.h.) (m ö.h.)

36 51 15
41 25 -16 ca 100
45 50 5 100

100
100
100

-
55 45 -10 50

- kl 13:05
57 49 -8 - Nej
33 49 16 - Nej
59 49 -10 140 Ja
45 45 0 120 Ja 
65 43 -22 100 Nej

25 51 26 Ja
Kompletteringar från SGU Brunnsarkiv och LMV Topokarta 

Rördia-
meter 
(mm)

Vatten-
prov 
taget
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Kommentar
Vi har kikat ned under brunnslocket. Mycket gammal tätning och isolering. Ej tillgång till själva brorrhålet. Ägarna uppger att de har mycket god vattenkvalitet. Ej saltsmak.
Brunnen täckt av betong, endast litet inspektionshål. Ägaren vill vara med i kontrollprogram och kan tänka sig att bygga om brunnen för bättre åtkommst. Enda fastboende famlijen där.
Brunnen vattenfylld upp till överkant rör.
Brunnen gick att öppna, men borrhålet var ordentligt igentejpat och gick inte att komma åt.
Lättillgänglig brunn. Ägare okänd
Svårt att komma ned i borrhålet, förmodligen nådde vi ej botten.
Kommer ej åt brunnshålet
Tungt brunnslock

Fotodokumentation och film finns. 
Brunn ej funnen, vattenutkastare finnes men endast sommarvatten
Brunnen funnen, men pump och tank måste demonteras för att komma åt hålet, Endast sommarvatten
Diver installerad: s/n AF235
Ägaren har stora problem med finmaterial i vattnet, speciellt i samband med sprängning i brottet. Se mer info i det separata Excel arket.
Tungt brunnslock, svårt att komma ned i brunnen pga tvinnade slangar. Vi kom ej ned med provtagningspumpen och det var svårt även med Diver.

Endast vattenprov, taget ur vattenutkastare

Geometrik i Stockholm AB
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Brunnar att uppmärksamma från inventering mars 2018 
 

Det var två brunnar som vi bedömde som extra intressanta då vi genomförde inventeringen. 

1. Lilla Snögrinde 1:46 
Ägare: Fredrik Wengberg, tel: 073-976 48 75 
Djup 46 meter enligt ägaren. Vi nådde ned till 43,3 meter, men det bör vara på pumpen som 
skall hänga på 44 meters djup. 
Diameter: 120 mm 
Vattennivå 12,12 meter 
Diverinstallation: Möjlig, enkel. 
Koordinater: E334348, N 6362606 
 
Övriga kommentarer: 
Ägaren har problem med att vattnet innehåller mycket finmaterial. Silar till tvättmaskin och 
kranar måste tömmas varje vecka. I samband med sprängningar i brottet (vid 2 tillfällen), så har 
vattnet blivit mycket grumligt. Detta har skett ca 2 dagar efter sprängningen. Vi har fått se bilder 
på det grumliga vattnet efter sprängning. 
Brunnen är relativt ny borrad och placerad helt intill det gamla borrhålet. 
Borrhålet är mycket lättillgängligt och lämpar sig väl för installation och provtagning. 
Konduktivitetsmätning samt vattenprovtagning genomfördes. 
 

2. Klinte Prästgården 1:4 
Ägare: Marcus Kerslow och Julia Åkesson 
Diverinstallation: Ej möjlig i dagsläget, men ägaren är villig att åtgärda detta. 
Koordinater: E 334163, N 6362248 
 
Övriga kommentarer: 
Ingen hemma, men vi fick hjälp att lokalisera brunnen via ett telefonsamtal till ägaren. 
Detta är de enda fastboende i Klinte Prästgården och om det finns möjlighet så vill de gärna vara 
med i kontrollprogrammet.  
I dagsläget är brunnen endast tillgänglig via ett litet (ca 1 dm) inspektionshål. Ägaren är dock 
villig att bygga om och göra brunnen tillgänglig om det krävs för att få vara med i 
kontrollprogrammet. Ägarna är oroliga för vattensituationen i samband med verksamheten i 
brottet. 
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Vattenprovtagning VGV 2011 – 2014 och SMA 2017.  Fyllda cirklar visas i grafer 
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Våtmarker norr om Sölbjärge 

Enligt Länsstyrelsens sammanställning av dikningsföretag vid Klintehamn gjordes dikning i bäcken som 
rinner genom jordbruksmark vid Lilla Solbjärge (Bilaga 11?).  Vattenprov tas i bäcken innan passage av 
vägen. Enligt Lantmäteriets karta kommer bäcken från Lillmyr, men ingen förbindelse visas med Stormyr 
(Figur 1). Enligt bybor har dock en kanal grävts mellan Lillmyr och Stormyr, möjligtvis i samband med 
dikningsföretaget av bäcken genom jordbruksmarken vid Lilla Solbjärge. Lantmäteriets ortofoto visar på 
en möjlig tolkning av en grävd kanal (Figur 2).  

Levidebäcken som börjar norr om Lilla Solbjärge utgör biflöde till Snoderån, som rinner ut i Östersjön. 

 

Figur 1 Topografisk karta som visar våtmarker norr om Lilla Solbjärge. Blå pil visa dikningsföretag i bäcken där vattenprov tas (röd 
cirkel) 

Dikningsföretag 



Bilaga B.2.4:2 
 

 Charlie A Geokonsult AB 

 

Figur 2 Ortofoto som visar en möjlig tolkad kanal mellan Stormyr och Lillmyr. Vattenprov tas i bäcken innan passage av väg (röd 
cirkel). Blå pilar visar fotoriktningar i Figur 3 - Figur 5 

Vid fältarbete av SMA (Tobias Skarphagen) 2017-11-09 kontrollerades ev. förbildelse mellan Stormyr och Lillmyr 
samt med bäcken som rinner genom Lilla Solbjärge. Stormyr var full av vatten men det fanns ingen grävd kanal 
utan endast ett diffust utläckage i söder genom det övre marklagret bestående av torv och gräs (Figur 3 och Figur 
4). Vid Lillmyr däremot finns en väl markerad bäckfåra som rinner från södra delen av Lillmyr genom jordbruks-
marken ner förbi Lilla Solbjärge (Figur 5).  
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Figur 3 Vänster: Vy över Stormyr från skogsbilvägen i SV mot ev. utlopp i SÖ. Höger: Diffust utlopp från Stormyr i S mot N över myren 
(Foto 2017-11-09 Tobias Skarphagen) 
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Figur 4 Diffust utläckage från Stormyr mot söder genom skogsridå (Foto 2017-11-09 Tobias Skarphagen) 
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Figur 5 Vänster: Vy över utlopp från Lillmyr i söder mot myren i norr. Höger: Bäck från Lillmyr mot söder och jordbruksmarken        
(Foto 2017-11-09 Tobias Skarphagen) 
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Figur 6 Vattenprovtagning i bäck söder om Lillmyr innan passage av väg (Foto 2017-10-16 Carl-Lennart Axelsson) 
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Klintebys dikningsföretag år 1944 

I information från Riksarkivet (Akt nr: 09-VTF-FLF429) beskrivs ett dikningsföretag vid Klintebys som 
ansöktes av godsägare Otto Grimlund för torrläggning av ett område samt även för att bättre möjliggöra 
avledandet av vatten till nedanförliggande magasin, som projekterats för en blivande bevattnings-
anläggning.  

   

 

 


