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Del av Karlshamn 6:5, grundvattenpåverkan 

Då en ny brandstations bebyggs på fastigheten kommer man att behöva spränga i 

berget. Denna sprängning medför förändringar i marknivåerna vilket i sin tur kan bidra 

till förändringar av grundvattennivåerna i området. I närområdet växer träd där det 

även finns de som är naturvärdesklassade. Det har därför lyfts en fråga från 

länsstyrelsen kring hur dessa påverkas utav sprängningen och höjdförändringarna i 

området. 

Det mest troliga är att träden inte kommer att påverkas men det bör utföras en 

platsspecifik utredning innan byggnation för att säkerställa om en kompensations 

åtgärd behövs. Trädens placering uppe på berget och det tunna jordlagret leder till 

slutsatsen att det är troligt att det inte finns något grundvattenmagasin i kontakt med 

träden och att träden lever av markvatten.  

Det är vanligare att träd tar upp sitt vatten från omgivande markvatten än från 

grundvatten. Sprängningen kommer därför troligen inte påverka träden då 

markvattnet och i förlängningen även träden inte påverkas. Det går dock inte att säga 

med säkerhet att träden inte kommer påverkas utan att göra en platsspecifik 

utredning.  

Sprängningen i sig påverkar avrinningsområdet till träden i en begränsad utsträckning 

då lutningen främst är mot sydväst och inte mot grönområdena öster om planen. Det 

kommer därför inte bidra till ett större bortfall av tillrinning för träden.  

De som kan ske vid sprängning är att fler sprickor i berget uppkommer som ökar 

dräneringen från området. Om detta sker skulle man kunna notera att vattensipprar ut 

ur den nya bergsväggen i större omfattning och potentiellt andra nivåer som inte 

tidigare noterats. En annan möjlighet kan vara att inför sprängning placera ut 

grundvattenrör för att kontrollera att man behåller nivåerna. Primärt bör dock en 

utredning och kontroll på plats av hydrogeolog utföras för att utreda om träden verkar 

ha kontakt med grundvattnet eller inte. En åtgärd för att motverka om en potentiell 

påverkan uppkommer kan vara återinfiltration, alltså konstbevattning för att bibehålla 

nivåerna i grundvattnet eller att sprickorna tätas.  

  

 


