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1. Inledning 

Nyköpings kommun har under många år använt dricksvatten för att bevattna de 

fotbollsplaner med naturgräs som finns vid kommunens idrottsanläggning 

Nyköpings Arenor, Rosvalla. Bevattning sker främst under perioden april-oktober 

och särskilt under sommarhalvåret då det förekommer längre torra perioder utan 

nederbörd samt att det är då gräsplanerna nyttjas som mest. De senaste fyra 

åren (2018-2021) har Nyköpings kommun infört bevattningsförbud under 

sommaren på grund av låga grundvattennivåer och att vattenståndet i den stora 

ytvattentäkten Yngaren varit under det normala. Detta har medfört att gräsplaner 

blivit förstörda och aktivitetsutövare fått skador på grund av att underlaget blivit 

för hårt och stumt. Nyköpings kommun anser att det inte är resurseffektivt att 

använda stora mängder vatten av drickskvalitet till bevattning samtidigt som 

perioder med bevattningsförbud sannolikt kommer att bli allt mer vanligt 

förekommande för att minska förbrukningen av dricksvatten.   

 

Nyköpings kommun planerar att ansöka om tillstånd till uttag av grundvatten för 

bevattning av gräsytor inom del av fastigheten Brandholmen 1:1 i Nyköpings 

kommun. En tillståndsansökan planeras att tas fram och inlämnas till Mark- och 

miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. 

 

Inför upprättande av tillståndshandlingar ska samråd genomföras. Föreliggande 

dokument utgör underlag för undersökningssamråd. Det är ett samråd om 

verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som 

verksamheten kan antas medföra samt innehåll och utformning av 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

2. Administrativa uppgifter 

Sökande Nyköpings kommun 

Organisationsnummer 212000-2940 

Adress Kommunfastigheter, Nyköpings 

kommun, 611 83 Nyköping 

Telefonnummer 0155-24 88 00 

Kontaktperson Jörgen Fredriksson 

Kommun Nyköping 

Fastighet Del av Brandholmen 1:1 

Fastighetsägare Nyköpings kommun 

Prövningsgrund 11 kap miljöbalken 

Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Södermanlands län 



 
  

 

2 av 21 

 

 

 

 

Unr 1320053922-001 
  

3. Vad ansökan omfattar 

Ansökan planeras omfatta tillstånd till bortledning av 9 500 m3 grundvatten per år 

enligt 11 kap miljöbalken för bevattning av Nyköpings arenor, Rosvalla. 

4. Rådighet 

Med rådighet avses att man äger området som ansökan avser, eller att en 

tidsmässigt obegränsad tomträtt/servitutsrätt finns. Nyköpings kommun äger 

aktuell fastighet. 

5. Lokalisering 

Planerad verksamhet är belägen inom idrottsanläggningen Nyköpings arenor 

Rosvalla i sydöstra delen av Nyköpings tätort, se Figur 1. 

 

Rosvalla omfattar i dagsläget fem fotbollsplaner, varav två är naturgräsplaner och 

tre är konstgräsplaner, basebollplan, amerikansk fotbollsplan samt ett flertal 

idrottshallar, ishallar, gym, tennishallar och konferenslokaler. Total yta uppskattas 

till ca 150 000 m2.  

 

Närmaste bostäder är belägna ca 200 – 300 m söder respektive norr om planerad 

verksamhet. Öster om idrottsanläggningen finns Brandholmens reningsverk. 

 

Området där uttagsbrunnar planeras att placeras utgörs idag av gräsytor som 

angränsar till kommunens gräsplaner. För ungefärlig placering, se Figur 3. 
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Figur 1. Översiktskarta. Planerad verksamhet markerad med röd cirkel 

(Länsstyrelsen, 2021). 

6. Verksamhetens omfattning och utformning 

6.1 Planerad vattenverksamhet 
Inom området planeras mellan 1-3 st brunnar anläggas för uttag av grundvatten 

för bevattning av Rosvallas gräsplaner. Uttag kommer att ske kontinuerligt under 

året och med ett flöde av 6 l/min från respektive brunn.  

 

Pumpbrunnar planeras att installeras som traditionella bergborrade brunnar med 

foderrör (troligtvis diameter 168 mm) genom jordlager och som öppet borrhål 

vidare ner i berg, maximalt ca 100 meter ned under markytan. Då brunnarna 

installeras i berg planeras alltså för öppna borrhål i berg, utan filter, vilket är 

standardförfarandet. En pump installeras i varje brunn och vatten pumpas upp 

kontinuerligt och mellanlagras i behållare (Sipaxbehållare eller liknande alternativt 

s.k. lågreservoar, hydrofor eller motsvarande) ovan jord. Bevattning planeras att 

främst ske kvällstid när gräsplanerna inte nyttjas.  

 



 
  

 

4 av 21 

 

 

 

 

Unr 1320053922-001 
  

6.2 Anläggningsarbeten 
I samband med installation av brunnarna kommer arbetsområdet att spärras av 

tillfälligt. Anläggningsskedet bedöms inte medföra några begränsningar i åtkomst 

till gräsplaner, vägar eller andra delar av området och arbetet kan anpassas till 

verksamheten. Arbetet med installation av brunnarna bedöms inte medföra någon 

masshantering av betydelse då schakt ej är aktuellt. Installation av brunnar 

bedöms kunna genomföras under en arbetsdag.  

 

Ett mindre markskåp kommer installeras vid varje brunn för placering av 

automatik och styrning till respektive pump. Skåpet skyddar från väder och 

intrång. Ungefärlig storlek på pumphus uppskattas till ca 0,2 m2. Pumphusets höjd 

uppskattas till ca 0,6 m.  

 

Pumparna förses med el från elskåp som finns i området och ny kabeldragning 

behöver genomföras. Schakt kommer genomföras för detta och schaktade massor 

planeras att återfyllas i befintlig schakt. Inga överskottsmassor bedöms 

uppkomma. 

 

Ökat antal transporter bedöms ske i området under byggnation och installation av 

pumphus och brunnar. Arbetsområdet kommer tillfälligt spärras av. Det bedöms 

inte medföra några begränsningar i åtkomst till gräsplaner, vägar eller andra delar 

av området under den begränsande tiden för byggnation och installation.  

6.3 Bevattning och drift 
Pump installeras i varje brunn och vatten kommer, beroende på respektive brunns 

kapacitet, kontinuerligt alternativt dagtid pumpas upp och lagras i behållare ovan 

jord ståendes i anslutning till pumphus. Bevattning utförs sedan av vaktmästeriet 

med hjälp av befintligt bevattningståg som används för bevattning, se Figur 2. 

Påfyllnad av bevattningståg kan antingen ske med slang direkt från brunn eller 

från mellanlagrat vatten i behållare. Detta bedöms leda till viss ökning av 

transporter i området men då bevattning främst planeras att utföras under 

kvällstid bedöms besökare till anläggningen och angränsande områden ej beröras 

av aktiviteten. Bevattning bedöms ske ca 7 ggr/vecka.  

 

 

Figur 2. Bevattningståg som används för bevattning vid Rosvalla.  
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För ungefärlig placering av brunnar, pumphus samt behållare för mellanlagring av 

uppumpat vatten, se Figur 3.   

 

På längre sikt är det möjligt att ett trycksatt system med sprinklers anläggs för att 

ersätta eller komplettera. 

 

 

Figur 3. Ungefärlig placering av planerade brunnar, pumphus samt behållare för 
mellanlagring av uppumpat grundvatten (Ramboll, 2021b).  

6.4 Påverkansområde 
Uttag av vatten från berg bedöms påverka grundvattennivåer i jord och därför har 

ett påverkansområde i jord vid kontinuerlig pumpning tagits fram baserat på 

antagande om att samtliga tre brunnar skulle pumpas med 6 l/min. Gräns för 

påverkan fastställdes till 0,3 m i avsänkning (Ramboll, 2021b).  

 

Se Figur 4 för sammanställning över uppskattat påverkansområde i jord vid 

kontinuerligt uttag av grundvatten med flöde 6 l/min från Brunn 1, Brunn 2 och 

Brunn 3.    
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Figur 4. Uppskattat påverkansområde i jord för kontinuerlig pumpning och uttag 
av grundvatten från Brunn 1, Brunn 2 och Brunn 3 med ett flöde om 6 l/min 
vardera (Ramboll, 2021b). 

7. Studerade alternativ 

7.1 Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte ges tillstånd utan 

bevattning av gräsplaner även fortsatt sker med kommunalt dricksvatten. Följden 

av detta blir att gräsplanerna inte kan bevattnas tillräckligt sommartid på grund 

av bevattningsförbud och att planerna risker att gå sönder vilket kräver ökat 

underhåll och återställande. Om gräsplanerna ej kan bevattnas blir underlaget 

hårt och stumt vilket medför ökad risk för skador på aktivitetsutövarna. På sikt 

kan det medföra att gräsplaner behöver avvecklas och ersättas med annat 

underlag och utnyttjas till annan verksamhet än vad ytorna är avsedda till idag.  

7.2 Alternativ lokalisering och utformning 
I ett första skede utreddes möjligheten att ta vatten från ett övre 

grundvattenmagasin i området för att använda till bevattning (Ramboll, 2021a).  

Uttagsmöjligheterna i det övre grundvattenmagasinet bedömdes dock vara 

begränsade och ej tillförlitliga för en anläggning som kräver regelbundet uttag 

under vissa delar av året. Uttagsperioden bedöms även kunna sammanfalla med 

den period då de naturliga grundvattennivåerna är som lägst, vilket 

erfarenhetsmässigt ofta skapar tillfälliga torrläggningar av övre magasin.  
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Grundvattentillgången i det undre magasinet i området bedömdes initialt vara god 

(Ramboll, 2021a). Alternativa djup för installation av uttagsbrunnar i ett undre 

grundvattenmagasin har därför utretts. I samband med undersökande 

brunnsborrning gjordes fältmätning av flöde och det konstaterades att påträffade 

mängder vatten ej var tillräckliga vid något av de alternativa djup som 

undersöktes. Installation i grundvattenmagasin i jord har därför valts bort. Istället 

har en brunn (Brunn 1) installerats i berg och är det alternativ som valts att gå 

vidare med, se Figur 5. I samband med installation av brunn (Brunn 1) 

installerades även observationsrör i närområdet, se Figur 5.  

 

 

Figur 5. Läge för installerad brunn (blå prick) och observationsrör (vita prickar) vid 

Rosvalla IP (Ramboll, 2021b). 

8. Förutsättningar och omgivningsbeskrivning 

8.1 Planförhållanden 

8.1.1 Översiktsplan 
Gällande översiktsplan för Nyköpings kommun antogs 2013 och omfattar hela 

kommunen. Fördjupade översiktsplaner finns för vissa områden av kommunen, 

området vid Rosvalla ligger inom fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort. 

Den 12 december 2017 fattade kommunfullmäktige i Nyköping beslut om att 

förklara gällande översiktsplan för inaktuell och arbetet med att ta fram en ny plan 

pågår. Den nuvarande planen gäller dock fram tills en ny är beslutad.  

 

I den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort lyfter kommunen fram att 

miljöer som är av stor betydelse för friluftsliv, rekreation och fysisk aktivitet ska 
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beaktas i planeringen och att åtgärder som påtagligt kan skada deras värden ska 

undvikas (Nyköpings kommun, 2013). 

8.1.2 Detaljplan 
För området gäller Detaljplan för Rosvalla idrottsplats, del av Brandholmen 1:1, 

Brandholmen, Nyköping, Nyköpings kommun (Nyköpings kommun, 2010). I 

planen anges markanvändningen idrott för aktuellt område, se Figur 6. Planerad 

verksamhet möjliggör fortsatt idrottsaktivitet på platsen och bedöms därmed vara 

i överensstämmelse med gällande detaljplan. 

 

 

Figur 6. Gällande detaljplan. Planerad verksamhet är belägen inom 

markanvändning Y1, idrott (Nyköpings kommun, 2010). 

8.2 Mark- och vattenmiljö 

8.2.1 Mark- och grundvatten 
Topografin i området är mestadels platt med två uppstickande partier i söder och i 

norr där berg kommer upp i dagen (Ramboll, 2021b). Förekommande jordarter 

inom området domineras främst av glacial silt, gyttjelera och små partier av 

urberg (SGU, 2021b), se Figur 7.  
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Figur 7. Jordartskarta över området. Blå ring indikerar pumpområden. Gröna 

inringande områden påvisar uppskattade grundvattenbildande områden. 
Grundvattenströmning i området bedöms ske i nordostlig riktning (Ramboll, 
2021b).  

 

Ett flertal markundersökningar har tidigare genomförts i området för Nyköpings 

arenor i samband med byggnation av Rosvalla och närliggande höghus (Grontmij, 

2014; Sweco VBB, 2002; Sweco VBB, 2001; Sweco VBB, 2007; Structor, 2014). 

Enligt dessa markundersökningar finns en stor variation gällande mäktighet i de 

övre lerlagren. Jordlagerföljden i området består till stor del av fyllningslager som 

underlagras av siltiga eller varviga lerlager, följt av rena siltlager som underlagras 

av friktionsjord eller ligger direkt på berg (Ramboll, 2021b). Lermäktigheten 

bedöms i utredningarna vara mellan 4 och 25 m. 

 

Det totala jorddjupet ned till berg enligt SGU:s jorddjupskarta varierar mellan 10-

20 m i området för idrottsplanerna och Rosvalla arena (SGU, 2021c), se Figur 8. 

Markundersökningar utförda i området runt Rosvalla arena har noterat varierande 

jorddjup mellan 10 och 30 m.  
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Figur 8. Jorddjupskarta från SGU (SGU, 2021c). Blå ring i mitten av kartan visar 
område för placering av pumpar. 

 

Berggrunden runt området för Rosvalla består främst av tonalit-granodiorit, en 

bergart vars egenskaper påminner till stor del om granit. Två deformationszoner 

löper både söder och norr om området (Ramboll, 2021b).  

 

Grundvattennivåer för det undre magasinet har undersökts i några av tidigare 

genomförda markundersökningar (Ramboll, 2021b). Vid arenaområdet har 

grundvatten observerats mellan +0,3 och +1,5 m, i medel ca +0,8 m vid 

höghusområdet samt ca +1,5 m i området för tekniska verksamheter (Sweco 

VBB, 2002; Sweco VBB, 2007; Grontmij, 2014; Structor, 2014).  

 

Grundvattnet bildas troligen i höjdpartierna norr och söder om området. Enligt 

tidigare beräkningar bedöms den bedömda vattenföringen i grundvattenmagasinet 

i berg variera mellan 100 och 300 l/timme (Sweco, 2012).  

 

Senare genomförd undersökning i området har bedömt att 

grundvattenströmningen sker i nordostlig riktning (Ramboll, 2021b). 

 

Väster om Nyköpingsån, på ett avstånd om ca 2 km från planerad verksamhet, 

finns grundvattenförekomsten Larslundsmalmen-Nyköping (WA26972797), se 

Figur 9.  
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Figur 9. Grundvattenförekomsten Larslundsmalmen-Nyköping (rosa fält), planerad 
verksamhet markerad med röd cirkel (Länsstyrelsen, 2021). 

 

Den kemiska statusen för grundvattenförekomsten har klassificerats till 

Otillfredsställande och den kvantitativa statusen God. Miljökvalitetsnormer är 

kvalitetskravet God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ status, se 

Tabell 1. Undantag i form av tidsfrister ges för trikloretan och tetrakloreten samt 

bekämpningsmedel. 

 

Tabell 1. Översikt statusklassning och miljökvalitetsnormer för kemisk och 
kvantitativ status i grundvattenförekomsten (Länsstyrelsen, 2021). 

 

Grundinformation 

 

 

Kemisk status 

 

Kvantitativ status 

EU-ID Vattenförekomst Kemisk 

status 

Kvalitetskrav Kvantitativ 

status 

Kvalitetskrav 

WA26972797 Larslundsmalmen-

Nyköping 

Otillfreds-

ställande 

God kemisk 

grundvatten-

status 

God God 

kvantitativ 

status 

8.2.2 Ytvatten 

Rosvalla ligger i området Brandholmen som angränsar till två Östersjövikar som är 

vattenförekomster; Stadsfjärden (WA69508123) i sydväst samt Mellanfjärden 

(WA88676913) i öster, se Figur 10. 
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Figur 10. Vattenförekomsterna Stadsfjärden (WA69508123) och Mellanfjärden 
(WA88676913), planerad verksamhet markerad med röd cirkel (Länsstyrelsen, 
2021). 

 

Den ekologiska statusen i båda vattenförekomsterna har klassificerats till 

Otillfredsställande och den kemiska statusen Uppnår ej god. Miljökvalitetsnormer 

är kvalitetskravet God ekologisk status 2027 och God kemisk ytvattenstatus, se 

Tabell 2. Undantag i form av mindre stränga krav ges för bromerad difenyleter, 

kvicksilver och kvicksilverföreningar samt i form av tidsfrister för antracen, 

benso(a)pyrene och tributyltenn föreningar. Tidsfrister gäller endast för 

Stadsfjärden. 

 

Tabell 2. Översikt statusklassning och miljökvalitetsnormer för ekologisk och 
kemisk status i vattenförekomsterna (Länsstyrelsen, 2021). 

 

Grundinformation 

 

 

Ekologisk status 

 

Kemisk status 

EU-ID Vatten-

förekomst 

Ekologisk status Kvalitetskrav 

och tidpunkt 

Kemisk 

status 

Kvalitetskrav 

WA69508123 Stadsfjärden Otillfredsställande God 

ekologisk 

status 2027 

Uppnår 

ej god 

God kemisk 

ytvattenstatus 

WA88676913 Mellanfjärden Otillfredsställande God 

ekologisk 

status 2027 

Uppnår 

ej god 

God kemisk 

ytvattenstatus 
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8.2.3 Vattenskyddsområden 
Inga vattenskyddsområden finns inom en radie av 2 km från aktuellt område 

(Ramboll, 2021b).  

8.3 Naturmiljö 
Det närmaste skyddade naturområdet är beläget ca 2,2 km nordost om planerad 

verksamhet, se Figur 11. Labro ängar (SE0220118) är ett SPA- och SCI-område, 

skyddat både enligt fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Området är även 

naturreservat. De artrika markerna vid Labro ängar domineras av naturtyperna 

havsstrandäng, naturbetesmark och lövskogslund. Området utgör en attraktiv 

rast-, häcknings- och födosökslokal för en lång rad skyddsvärda fåglar. 

 

Inga andra kända skyddsvärda naturmiljöer eller arter finns i närheten av 

planerad verksamhet. 

 

 

Figur 11. Skyddade områden, planerad verksamhet markerad med röd cirkel  
(Naturvårdsverket, 2021). 

8.4 Kulturmiljö 
Den närmaste kända kulturhistoriska lämningen, Nyköping 391:1, är belägen ca 

380 m sydost om området och utgörs av en övrig kulturhistorisk lämning. Ca 500 

m söder om området finns en möjlig fornlämning i form av en 

lägenhetsbebyggelse, Nyköping 53:1 (Riksantikvarieämbetet, 2021), se Figur 12. 
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Figur 12. Kulturhistoriska lämningar (blålila), planerad verksamhet markerad med 
röd cirkel (Riksantikvarieämbetet, 2021). 

8.5 Friluftsliv 
Vid Rosvalla bedrivs omfattande idrotts- och kulturverksamhet. Anläggningen har 

årligen ca 2 miljoner besökare och består av ett flertal planer, idrottshallar, gym 

och andra lokaler för idrottsutövning och evenemang. 

8.6 Riksintressen  
Området omfattas liksom hela kusten mellan Arkösund och Forsmark av 

riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § miljöbalken. Riksintresset 

innebär att fritidsbebyggelse inom kustområdet får komma till stånd endast i form 

av kompletteringar till befintlig bebyggelse, om inte särskilda skäl föreligger. 

 

Inga övriga riksintressen eller områdesskydd finns i närheten av aktuellt område. 

8.7 Förorenad mark 
Inom ca 500 m från aktuellt område finns fyra potentiellt förorenade områden; två 

avfallsdeponier (ej riskklassade), ett avloppsreningsverk (riskklass 4) och ett 

övrigt objekt (riskklass 3), se Figur 13. 
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Figur 13. Potentiellt förorenade områden (Länsstyrelsen, 2021). 

 

Markundersökningar utfördes 2012 och 2013 i fyllningslagren i ett område beläget 

ca 130 m söder om aktuellt område (Sweco, 2012; Sweco, 2013). Analysresultat 

påvisade halter av metaller överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden 

för MKM (mindre känslig markanvändning) samt halter av metaller, alifater och 

PAH:er överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM (känslig 

markanvändning). Analyser utförda på grundvatten i området påvisade inga 

föroreningar överskridande Naturvårdsverkets riktvärdesmodell för 

grundvattenkriterier. Ingen åtgärd utfördes med avseende på påträffade 

markföroreningar. 

 

Sweco (2011) genomförde en markundersökning i det stora planområdet för den 

tekniska verksamheten och halter av barium, kvicksilver, zink, PAH-M och PAH-H 

uppmättes i maxhalter överskridande MKM i de ytliga jordlagren. Förekomst av 

DDT påträffades i en provpunkt. Det grundvattenrör som installerades i nära 

anslutning till det kommunala reningsverket påvisade mycket höga halter av 

ammonium men även arsenik, nickel och olika alifater. Av övriga tre installerade 

grundvattenrör var det ett rör som påvisade höga halter av zink samt PAH-H. 

 

Inom samma område genomförde Ramboll (2014) en kompletterande 

markundersökning och flertalet föroreningar påträffades i fyllningslagren och 

förslag på olika riskreduktionsåtgärder togs fram inför planerad markomvandling.   
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9. Förutsedd miljöpåverkan och avgränsning 

Nedan redovisas vilka miljöeffekter som bedöms kunna komma att uppstå till följd 

av planerade åtgärder, samt den sakliga avgränsningen av 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Fokus i MKB kommer att vara 

grundvattenrelaterad miljöpåverkan som kommer beskrivas och bedömas. 

Ytvatten, människors hälsa, natur- och kulturmiljö, friluftsliv, riksintressen samt 

kumulativa effekter bedöms inte påverkas i betydande grad av planerad 

verksamhet och föreslås därför inte behandlas vidare i MKB. 

9.1 Grundvattenrelaterad miljöpåverkan 
Uttag av vatten från berg bedöms påverka grundvattennivåer i jord och därmed 

medföra en risk för sättningar inom det bedömda påverkansområdet. Potentiella 

riskobjekt inom arenaområdet bedöms vara Rosvalla arena, multihall, ishall och 

tennishall. Utanför arenaområdet identifieras höghusen sydväst om aktuellt 

område, samt kvarteren Korvetten (fastigheterna 5-8) söder om respektive 

kvarteren Tordmulen (fastigheterna 1-3) norr om aktuellt område. Reningsverket 

öster om aktuellt område samt villor norr om området bedöms även de vara 

potentiella riskobjekt (Ramboll, 2021b).  

9.1.1 Sättningar på riskobjekt 
Samtliga byggnader inom arenaområdet (multihall, ishall, Rosvalla arena, 

tennishall) är pålgrundlagda till berg eller friktionsjord (Grontmij, 2014; Sweco 

VBB, 2002; VIAK, 1997; Sweco VBB VIAK, 2001). Idrottsplanerna inuti 

byggnaderna är däremot endast grundlagda på mark (Grontmij, 2014; Sweco 

VBB, 2002; VIAK, 1997; Sweco VBB VIAK, 2001). Detsamma förutsätts gälla 

konstgräsplanerna och basebollplanen utomhus på arenaområdet samt 

gräsplanerna inom aktuellt område för brunnsinstallationer.  

 

Byggnader inom arenaområdet, konstgräsplaner, basebollplan och gräsplaner 

bedöms således utgöra riskobjekt (Ramboll, 2021b).  

 

Höghusen sydväst om aktuellt område är pålgrundlagda (Sweco VBB, 2007) och 

avskrivs därmed som riskobjekt, då de är pålgrundlagda.  

 

Enligt bygglovshandlingar från kommunen är fastigheterna på Korvetten 5-8 söder 

om aktuellt område pålgrundlagda och reningsverket i öster grundlagt på berg 

eller pålgrundlagt. Fastigheterna på Korvetten 5-8 och reningsverket avskrivs 

därmed som riskobjekt.  

 

Fastigheterna i kvarteret Tordmulen är belägna norr om aktuellt område och ingår 

ej i bedömt påverkansområde. Med anledning av bostädernas grundläggningstyp 

på fastigheterna Tordmulen 1-3 bedöms de vara potentiellt känsliga för 

marksättningar. Fastigheterna på Tordmulen 1-3 bedöms således utgöra 

riskobjekt.   
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9.1.1.1 Grundvattnets återhämtning i området 
Återhämtningen i installerade observationsrör bedöms vara relativt snabb och 

bedömd årlig tillförsel av grundvatten till jordmagasin i pumpområdet bedöms 

med god marginal vara större än önskat årligt uttag (Ramboll, 2021b).  

9.1.2 Spridningar av föroreningar 

I samband med att brunn 1 installerades för att genomföra provpumpning och 

bedöma uttagsmöjligheter av grundvatten har provtagning av kemiska och fysiska 

vattenparametrar utförts. Provtagning genomfördes totalt vid tre tillfällen, två 

tillfällen före provpumpning och ett tillfälle efter avslutad provpumpning för att 

kunna se eventuella variationer. Analyser genomfördes med avseende på 

metaller, alifater, aromater, PAH, BTEX, lösta joner och turbiditet (Ramboll, 

2021b). Jämförelse har gjorts mot SGU:s bedömningsgrunder för 

grundvattenkvalitet (SGU, 2013).  

 

Generellt var förekomst av föroreningar låg. Halter av arsenik uppmättes vid båda 

tillfällena i måttliga halter. Krom, kalium och nickel uppmättes i låga halter vid 

båda provtagningstillfällena. pH uppmättes till 8,1 samt 8,0 vilket bedömdes som 

lågt basiskt.  

9.1.3 Saltvatteninträngning 
Vid grundvattenuttag ur brunnar belägna nära kusten eller inom områden där 

relikt saltvatten förekommer föreligger en generell risk för saltvatteninträngning. 

Saltvatteninträngning kan ske på två sätt; inducerad infiltration samt 

saltvattenuppträngning.  

 

Inducerad infiltration innebär inträngning av havsvatten från kusten genom 

sprickor i berggrunden (Boman & Hanson, 2004). Det gäller främst brunnar som 

är belägna inom några hundratals meter från strandkant, vilket ej bedöms 

sannolikt i detta område.  

 

Saltvattenuppträngning innebär inträngning av relikt vatten och kan uppstå vid 

extra djupa brunnar eller för stora vattenuttag av havsvatten (Boman & Hanson, 

2004). Detta bedöms kunna vara sannolikt för detta område. Risk för denna sorts 

saltinträngning föreligger i de områden som befinner sig under höga kustlinjen och 

ökar med ökat brunnsdjup, en tumregel är att inte borra mer än 100 m ned under 

markytan. Även hur vattenuttaget görs kan påverka, då koncentrerade och större 

uttag ökar risken för saltinträngning ( (Boman & Hanson, 2004).  

 

Vid bevattning av gräs med saltvatten riskerar marken att bli försaltad, vilket 

försvårar gräsets möjligheter att växa. Bevattning med saltvatten under längre tid 

riskerar att leda till att den biofysiska miljöns kvalitet påverkas negativt (Boman & 

Hanson, 2004).  

 

Vid aktuellt område är minsta avståndet mellan kuststrand (Mellanfjärden) och 

pumpbrunn 700 m. Salthalten i Mellanfjärden uppges vara 3-6 PSU (1 PSU 

motsvarar 1 g salt/kg vatten) (VISS, 2021). I samband med provpumpning 
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genomfördes mätningar av salthalten genom konduktivitet (1 PSU motsvarar 200 

mS/m) i temperatur av 25 grader Celsius, se Tabell 3.  

 

Uppmätt konduktivitet motsvarar en salthalt på ca 0,5–1,5 PSU i vatten som är 25 

grader Celsius, vilket är nära gränsen för färskvatten som enligt VISS uppgår till 

0-0,5 PSU (VISS, 2021).  

 

Mängden kloridjoner (som indikerar salt NaCl) observerades minska från 330 till 

200 mg/l mellan de två provtagningstillfällena i juli och augusti. 

 

Sammantaget bedöms låg risk föreligga för saltvatteninträngning i brunnarna, 

under förutsättning att de borras 100 m som djupast (Ramboll, 2021b). 

 

Tabell 3. Sammanställning uppmätt konduktivitet och halt kloridjoner i samband 
med provpumpning Brunn 1, Rosvalla 2021.   

Provtagningsdatum Uppmätt konduktivitet  

(mS/m) 25°C 

Uppmätt halt 

kloridjoner 

(mg/l) 

2021-06-14  

(före provpumpning) 

93,3 Ej analyserat 

2021-07-14  

(före provpumpning) 

146  

 

330 

2021-08-13 

(efter provpumpning) 

116 200 

9.1.4 Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomst 
Då närmaste grundvattenförekomst Larslundsmalmen är belägen ca 2 km från 

aktuellt område bedöms planerad verksamhet ej medföra påverkan på 

grundvattenförekomsten och gällande miljökvalitetsnormer för grundvatten.  

9.2 Ytvatten 
Planerad verksamhet kommer inte medföra påverkan på miljökvalitetsnorm för 

ytvattenförekomsterna Stadsfjärden (WA69508123) och Mellanfjärden 

(WA88676913).  

9.3 Människors hälsa 
Närmaste bostad är belägen ca 200 m från aktuellt område och ingen påverkan på 

människors hälsa bedöms medföras. Viss ökning av buller och transporter inom 

området bedöms kunna förekomma under anläggningsskedet, detta bedöms dock 

vara under en ytterst begränsad tid och ej inverka på människors hälsa. 

Människors hälsa föreslås inte ingå i MKB.  

9.4 Naturmiljö 
Inga skyddade naturområden eller kända höga naturvärden finns i närheten av 

planerad verksamhet. Naturmiljö föreslås inte ingå i MKB. 
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9.5 Kulturmiljö 
Inga fornlämningar eller riksintressen för kulturmiljö finns inom planerat område. 

Kulturmiljö föreslås inte ingå i MKB. 

9.6 Friluftsliv 
Inga inskränkningar under anläggningsskedet, alla gräsplaner kan användas som 

vanligt. Friluftsliv föreslås inte ingå i MKB.  

 

Positiv påverkan i driftskedet i och med att gräsplanerna är i bättre skick. 

9.7 Riksintressen 
Riksintresse för högexploaterad kust påverkas inte av planerad verksamhet, då 

inga byggnationer kommer att utföras. Inga andra områden av riksintresse finns i 

närheten av aktuellt område. Riksintressen föreslås inte ingå i MKB. 

9.8 Kumulativa effekter 
Inga andra kända uttag av grundvatten sker i närområdet. Inga kumulativa 

effekter förväntas därmed, varför detta inte föreslås ingå i MKB. 

10. Samråd och grad av påverkan 

Sökande har gjort bedömningen att den planerade verksamheten inte kan antas 

innebära betydande miljöpåverkan. Detta eftersom det är fråga om mycket 

begränsad verksamhet, inga känsliga värden i närheten och bedöms sammantaget 

ge små miljöeffekter.  

 

Detta dokument utgör samrådsunderlag för ett undersökningssamråd enligt 

miljöbalken. Samråd sker med länsstyrelsen och miljöförvaltningen i Nyköpings 

kommun.  

 

Samråd med närmast berörda sker genom brevutskick. En samrådsredogörelse 

kommer att upprättas efter genomfört samråd. Samrådsredogörelsen kommer att 

skickas in till länsstyrelsen inför beslut om grad av miljöpåverkan. 

11. Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och innehåll 

MKB föreslås innehålla följande: 

- Icke teknisk sammanfattning 

- Inledning och bakgrund 

- Administrativa uppgifter 

- Miljöbedömningsprocessen 

o Bedömningsgrunder 

o Avgränsningar 
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o Samråd 

- Lokalisering och omgivningsförhållanden 

- Planförhållanden 

- Beskrivning av planerad verksamhet 

- Studerade alternativ 

- Miljökonsekvenser  

o Grundvattenrelaterad miljöpåverkan 

- Miljökvalitetsnormer 

- Miljökvalitetsmål  

- Samlad bedömning  

- Referenser 
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