
En ny vattenbudget fEn ny vattenbudget föör r 
KristianstadsslKristianstadssläättentten



VarfVarföör behr behööver vi en vattenbudget?ver vi en vattenbudget?

•• FFöör att lr att låångsiktigt hushngsiktigt hushåålla med och kunna lla med och kunna 
trygga tillgtrygga tillgåången pngen påå vvåårt grundvatten rt grundvatten 
mmååste uttagen vara i balans med tillflste uttagen vara i balans med tillflöödet. det. 

•• FFöör att underlr att underläätta framtida planering och tta framtida planering och 
fföördelning utifrrdelning utifråån vilka begrn vilka begräänsningar och nsningar och 
mmööjligheter som finns.jligheter som finns.

•• FFöör att ge ett underlag infr att ge ett underlag inföör r 
tillsttillstååndsansndsansöökningar.kningar.



En grovt berEn grovt berääknad vattenbalans med MIKE SHEknad vattenbalans med MIKE SHE--modellen modellen 
fföör 1980r 1980--talets ftalets föörhrhåållanden visade att uttagen frllanden visade att uttagen fråån n 
kritberggrunden kunde vara lika stora som bildningen.kritberggrunden kunde vara lika stora som bildningen.

Beräkning för den ”norra” delen, 
ingen åtskillnad kalk/sandsten



Vi behVi behööver sver säärskilja de olika rskilja de olika akviferernaakvifererna ppåå 
KristianstadsslKristianstadssläättentten



Vi behVi behööver sver säärskilja de olika delarna av rskilja de olika delarna av 
KristianstadsslKristianstadssläättens sandstenslagerttens sandstenslager



Vi behVi behööver uppdatera de gamla, ver uppdatera de gamla, ööversiktliga versiktliga 
uppgifterna fruppgifterna fråån 1980n 1980--talet, frtalet, fräämst nmst näär det r det 
ggääller bevattningsuttagenller bevattningsuttagen



Vi har ett projektfVi har ett projektföörslag och en budgetrslag och en budget



FrFråågestgestäällningar:llningar:

•• Hur stora uttag kan maximalt gHur stora uttag kan maximalt gööras pras påå 
KristianstadsslKristianstadssläätten utan att det medftten utan att det medföör negativa r negativa 
konsekvenser fkonsekvenser föör dem som utnyttjar vattnet och r dem som utnyttjar vattnet och 
fföör grundvattnet som resurs?r grundvattnet som resurs?

•• Sker det idag ett Sker det idag ett ööverutnyttjande av verutnyttjande av 
grundvattnet i sandstenen pgrundvattnet i sandstenen påå delar av sldelar av släätten? tten? 
Vilka konsekvenser medfVilka konsekvenser medföör det i sr det i såå fall?fall?

•• Hur ser det ut om man sHur ser det ut om man säärskiljer uttagen ur rskiljer uttagen ur 
kalksten och sandsten, till skillnad frkalksten och sandsten, till skillnad fråån i n i 
rapporten 2000?rapporten 2000?

•• Hur mycket har bevattningsuttagen Hur mycket har bevattningsuttagen öökat sedan kat sedan 
1980 talet?1980 talet?



Studera vattenbalansenStudera vattenbalansen

•• inom norra respektive sinom norra respektive söödra delen av dra delen av 
slsläätten (ej tten (ej ListerlandetListerlandet))

•• i olika akviferer, dela upp kalksten och i olika akviferer, dela upp kalksten och 
sandstensandsten

•• under olika uttagsfunder olika uttagsföörhrhåållanden: de llanden: de 
naturliga(1940naturliga(1940--talet) och nuvarandetalet) och nuvarande

•• utifrutifråån att grn att gräänserna mellan innserna mellan in-- och och 
utstrutströömning inte ska mning inte ska äändrasndras



Scenario 1:Scenario 1:

•• Naturliga strNaturliga ströömningsfmningsföörhrhåållanden. Inga llanden. Inga 
uttag fruttag fråån kalksten eller sandsten. Ungefn kalksten eller sandsten. Ungefäär r 
motsvarande tiden fram till 1940motsvarande tiden fram till 1940--talet.talet.
→→

 
Visar hur mycket man maximalt kan ta Visar hur mycket man maximalt kan ta 

ut utan att ut utan att äändra grndra gräänserna mellan de nserna mellan de 
””naturliganaturliga”” (d(dååtida) intida) in-- och och 
utstrutströömningsomrmningsområådena.dena.



Scenario 2:Scenario 2:

•• Befintliga strBefintliga ströömningsfmningsföörhrhåållanden baserat llanden baserat 
ppåå dagens vattenuttag.dagens vattenuttag.
→→

 
Visar hur mycket man Visar hur mycket man maximalt maximalt kankan ta ta 

ut utan att ut utan att äändra grndra gräänserna mellan de nserna mellan de 
befintliga inbefintliga in-- och utstroch utströömningsomrmningsområådena.dena.



Scenario 3?:Scenario 3?:

•• Framtiden?Framtiden?



Behov av data:Behov av data:

•• FFöör scenario 1: inga nya data. Uttagen ur r scenario 1: inga nya data. Uttagen ur 
berggrunden tas bort infberggrunden tas bort inföör berr berääkningenkningen

•• FFöör scenario 2: Djup/r scenario 2: Djup/akviferakvifer, plats (koordinater) , plats (koordinater) 
och uttagna vattenmoch uttagna vattenmäängder fngder föör frr fräämst borrade mst borrade 
brunnar i kalkbrunnar i kalk-- och sandstenoch sandsten

•• FFöör scenario 3: tr scenario 3: täänkbara framtida nkbara framtida öökade och kade och 
flyttade uttag?flyttade uttag?



MIKE SHE MIKE SHE –– modelleringmodellering

Kan ta 3 månader för DHI



Kan vi fKan vi fåå in data frin data fråån bevattningen n bevattningen 
2007?2007?

•• UngefUngefäärligt djuprligt djup
•• Koordinater (finns fKoordinater (finns föör de flesta) r de flesta) --> h> hööjdjd
•• UngefUngefäärlig vattenmrlig vattenmäängd under sngd under sääsongensongen
•• BedBedöömningen av om mningen av om ååret ret äär normalt/torrtr normalt/torrt
•• FFåår vi tag i r vi tag i ””allaalla”” och vill de rapportera?och vill de rapportera?
•• I sI såå fall hur?fall hur?
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