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Objektnamn V259 Tvärförbindelse Södertörn 
Entreprenadnummer TSK01 
Entreprenadnamn Tillståndsansökan Vattenverksamhet 
Beskrivning 1 PM Yt- och grundvatten 
Beskrivning 2 Bilaga D1.1  
Beskrivning 3 Hydrogeologisk karta 
Beskrivning 4 Väg 259 
Granskningsstatus  
Diarienummer TRV 2021/54284 
Konstruktionsnummer  
Objektnummer 145326 
Plantyp  
Handlingstyp  
Företag Tyréns AB 
Författare/Konstruktör Emelie Johansson 
Externnummer 260805 
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MASMOTUNNELN

TPL GÖMMAREN

TPL FLOTTSBRO

Gömmarbäcken

Haga-
viken

Masmobäcken

Fittja-
viken

259

VÅRBYBRON
TPL VÅRBY

Tu
nn

elb
an

a

2/100

Mälaren-Rödstensfjärden

Albysjön

Småvatten

242

Masmoberget

Huddingeleden

Myrstugu-
berget

09T011GW
my: +35,76
min: +30,96
max: +33,75
21-08: +31,77

09T028GW
my: +20,74
min: +10,91
max: +12,7
21-08: +12,17

09T043GW
my: +24,55
min: +14,34
max: +17,96
21-08: +16,32

11W144G
my: +38,94
min: +35,9

max: +37,8
21-08: +37,10

12W19G
my: +38,31
min: +37,05
max: +38,55
21-08: +38,01

14G259U
my: +3,95
min: +0,58
max: +1,02
21-08: +0,83

17T386GW
my: +48,10
min: +46,91
max: flödar(>+49,09)
21-08: +48,00

17T388GW
my: +44,06
min: +38,85
max: +40,57
21-08: +39,82

19T085GW
my: +31,69
min: +25,91
max: +28,2
21-08: +26,66

19T1326G
my: +43,33
min: +40,75
max: +43,34
21-08: +42,37

19T159GW
my: +14,84
min: +0,72
max: +1,18
21-08: +0,91

09T050GW
my: +34,53
min: +27,31
max: +28,12
21-08: +27,75

09T076GW
my: +51,68

min: +46,91
max: +49,44

21-08: +48,07

09T213GW
my: +29,62
min: +23,3
max: +25,08
21-08: +23,84

09T221GW
my: +52,20
min: torr (<+48)
max: +51,49
21-08: +49,28

09T230GW
my: +42,51
min: +39,9
max: +42,8
21-08: +41,39

09T242GW
my: +7,19
min: +0,61
max: +1,19
21-08: +0,87

17T366GW
my: +55,16
min: torr(<+52,38)
max: +55,05
21-08: Torr

17T381GW
my: +17,01
min: torr(<+7,89)
max: +9,36
21-08: +8,69

17T382GW
my: +40,99
min: +33,76
max: +34,99
21-08: +34,57

17T394GW
my: +40,18
min: +36,59
max: +40,09
21-08: +38,14

17T396GW
my: +28,40
min: +16,77
max: +19,33
21-08: +17,07

19T1321G
my: +61,35
min: +60,39
max: +61,25
21-08: +60,88

19T1322G
my: +67,21
min: +66,65
max: +66,97
21-08: +66,87

Ravinen
my: +21,41
min: +19,1
max: +21,22
21-08: +19,42

WARBYKGW
my: +9,45
min: +8,6
max: +9,63
21-08: +9,08

19T023GW
my: +8,05
min: +1,43
max: +2,14
21-08: +1,73

09T224BB
my: +51,42

min: +46,92
max: +49,39

21-08: +48,05

16T715KB
my: +31,62
min: +29,31
max: flödar (>+31,89)
21-08: Flödar

16T716KB
my: +51,71
min: +40,58
max: +50,56
21-08: +46,95

17T724KB
my: +58,65
min: +50,43
max: +55,93
21-08: +54,40

18T701KB
my: +51,64

min: +49,14
max: +52,08

21-08: +51,03

19T1438
my: +68,07
min: +65,50
max: +67,69
21-08: +67,45

19T1440
my: +66,70
min: +42,88
max: +66,48
21-08: +65,48

19T1441
my: +66,67
min: +37,07
max: +42,35
21-08: <+43,00

Vårby källa

+0,86

5/000

BadplatsSmåbåtshamn

Dalhyddan

Solgården

Hagaudd

186

14C
14D

11
B

119

11C

118

248

11A

117

3/000

4/000

BILAGA D1.1:1
Datum: 2022-06-21

H205_Hydrogeologisk_karta_220617_1 av 8

Anläggning med grundvattenpåverkan, väg 259
Grundvattenbortledning i byggskede
Grundvattenbortledning i bygg- och driftskede
Påverkansområde grundvatten

Anläggning med grundvattenpåverkan, Vårbybron och tpl
Gömmaren

Grundvattenbortledning i byggskede
Grundvattenbortledning i bygg- och driftskede
Påverkansområde grundvatten

Hydrogeologi och hydrologi
Regional grundvattendelare
Lokal grundvattendelare
Riktning grundvattenströmmning
Betydande grundvattenmagasin i jord

# Grundvattenrör i slutet magasin

# Grundvattenrör i öppet magasin
# Grundvattenrör i övre magasin
" Mätpunkt i berg
* Medelvattenstånd ytvatten

Vattendrag
Kulverterat vattendrag

Berggrundsgeologiska strukturer (SGU)
Deformationszon (förkastning, spricka, sprickzon)

Jordarter (SGU)
Tunt torvtäcke
Tunt jordtäcke av morän på berg
Fyllning
Mossetorv
Postglacial lera
Postglacial sand
Glacial lera
Isälvssediment
Sandig morän
Urberg
Vatten

PM Yt- och grundvatten

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Skala (A3): 1:7 000

Hydrogeologisk karta
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GLÖMSTATUNNELN

TPL FLOTTSBRO

Glömstadiket

Lo
vis

eb
erg

sb
äc

ke
n

259

242

Lo
vis

eb
erg

svä
ge

n

Hä
gg

sta
väg

en

Huddingeleden

Loviseberg

Glömsta

11W144G
my: +38,94
min: +35,9

max: +37,8
21-08: +37,10

11W200G
my: +37,02
min: +33,67
max: +35,62
21-08: +34,62

12W19G
my: +38,31
min: +37,05
max: +38,55
21-08: +38,01

16T615GW
my: +41,34
min: +38,7
max: +40,67
21-08: +39,84

16T658GW
my: +30,10
min: +26,13
max: +29,12
21-08: +27,00

16T922GW
my: +35,00
min: +29,86
max: +31,64
21-08: +30,41

16T925GW
my: +29,82
min: +27,7
max: +28,91
21-08: +28,34

16T984GW
my: +32,61
min: +30,28
max: +31,92
21-08: +30,81

16T985GW
my: +37,23
min: torr(<+34,95)
max: +37,1
21-08: Torr

17T1140G
my: +37,76
min: +34,7
max: +36,32
21-08: +34,88

17T309GW
my: +28,10
min: +24,89
max: +26,61
21-08: +25,39

17T312GW
my: +44,26
min: +42,01
max: +44,48
21-08: +42,96

17T316GW
my: +47,91
min: +45,56
max: +47,81
21-08: +46,41

17T322GW
my: +25,12
min: +24,24
max: +26,06
21-08: +24,54

18T1119G
my: +25,23
min: +24,25
max: +26,09

21-08: +24,38

18T909GW
my: +27,06
min: +25,94
max: flödar (>+27,01)
21-08: +26,46

19T1195G
my: +39,34
min: +35,76
max: +37,07

21-08: +36,56

19T1280G
my: +39,79
min: +39,28
max: +40,29
21-08: +39,90

19T1326G
my: +43,33
min: +40,75
max: +43,34
21-08: +42,37

19T1329G
my: +39,04
min: +37,49
max: +38,44
21-08: +38,14

19T1330G
my: +27,48
min: +27,69
max: +28,34
21-08: +28,33

19T1332G
my: +40,19
min: torr(<+39,05)
max: +40,25
21-08: Torr

19T1333G
my: +53,11
min: +50,68
max: +52,36
21-08: +51,15

5042R
my: +25,91
min: +24,43
max: +26,16
21-08: +24,81

G4046
my: +30,06
min: +25,4
max: +28,48
21-08: +26,30

GLOMSTA1
my: +26,23
min: +25,53
max: +26,4
21-08: +26,18

GW1025
my: +34,58
min: +31,84
max: +33,49
21-08: +32,76

17T1116G
my: +34,86
min: +34,27
max: +35,45
21-08: +34,47

19T1334G
my: +62,64
min: +49,87
max: +53,03
21-08: +51,58

16T700KB
my: +34,24
min: +34,52 (flödar)
max: flödar (>+34,52)
21-08: flödar (>+34,52)

16T705KB
my: +42,97
min: +40,98
max: +42,67
21-08: +41,72

16T707KB
my: +38,23
min: +38,23 (flödar)
max: flödar (>+38,23)
21-08: Flödar (>+38,23)

18T704KB
my: +42,16
min: +42,39 (flödar)
max: flödar(>+42,39)
21-08: Flödar (>+42,39)

18T711KB
my: +37,65
min: +34,43
max: +35,48
21-08: +34,63

19T1442
my: +57,91

min: +25,31
max: +53,84

21-08: <+50,00

19T1447
my: +51,01
min:+42,08
max:+45,66
21-08: +43,44

206

203
204

248

282

243 281

205

245

246

5/000

6/000

BILAGA D1.1:2
Datum: 2022-06-21

H205_Hydrogeologisk_karta_220617_2 av 8

Anläggning med grundvattenpåverkan, väg 259
Grundvattenbortledning i byggskede
Grundvattenbortledning i bygg- och driftskede
Påverkansområde grundvatten

Hydrogeologi och hydrologi
Regional grundvattendelare
Lokal grundvattendelare
Riktning grundvattenströmmning
Betydande grundvattenmagasin i jord

# Grundvattenrör i slutet magasin

# Grundvattenrör i öppet magasin
" Mätpunkt i berg

Vattendrag
Kulverterat vattendrag

Berggrundsgeologiska strukturer (SGU)
Deformationszon (förkastning, spricka, sprickzon)

Jordarter (SGU)
Tunt torvtäcke
Tunt jordtäcke av morän på berg
Fyllning
Mossetorv
Gyttjelera (eller lergyttja)
Postglacial lera
Postglacial finsand
Postglacial sand
Glacial lera
Sandig morän
Urberg

PM Yt- och grundvatten

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Skala (A3): 1:7 000

Hydrogeologisk karta
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SOLGÅRDSTUNNELN

TPL KÄSTA

TPL SOLGÅRD

Glömstadiket

Glömstadiket

226

Väst
ra s

tam
ban

an

259

Flemingsbergs
gård

Flemingsberg

Ga
ml

a T
ulli

ng
ev

äg
en

Ha
ge

by
 al

lé

Enliden

Lövsta

11W198G
my: +24,75
min: +24,15
max: +25,65

21-08: +24,41

11W199G
my: +26,32
min: +24,45
max: +25,75

21-08: +24,87

15T003GW
my: +24,34
min: +24,27
max: +25,18
21-08: +24,56

16T061GW
my: +25,93
min: +23,94
max: +25,78
21-08: +24,48

16T072GW
my: +27,43
min: +24,55
max: +25,4
21-08: +24,69

16T108GW
my: +26,38
min: +25,44
max: +27,08
21-08: +26,17

16T157GW
my: +27,06
min: +25,33
max: +26,22
21-08: +25,49

17T309GW
my: +28,10
min: +24,89
max: +26,61
21-08: +25,39

17T322GW
my: +25,12
min: +24,24
max: +26,06
21-08: +24,54

17T323GW
my: +25,84
min: +23,87
max: +25,97
21-08: +23,87

17T661GW
my: +25,04
min: +23,86
max: +25,01
21-08: +23,96

17T818GW
my: +28,34
min: +24,6
max: +26,3
21-08: +25,15

17T827GW
my: +24,94
min: +23,9
max: +25,08
21-08: +24,00

17T828GW
my: +25,30
min: +24,27
max: +25,21
21-08: +24,53

18T1028G
my: +28,33
min: +24,15
max: +26,04
21-08: +24,39

18T1081G
my: +24,42
min: +23,93
max: +25,4
21-08: +24,45

18T1086G
my: +25,60
min: +23,82
max: +25,2
21-08: +24,27

18T1102G
my: +24,05
min: +23,45
max: +25,24
21-08: +23,81

18T1105G
my: +25,28
min: +24,1
max: +25,6
21-08: +24,19

18T1119G
my: +25,23
min: +24,25
max: +26,09

21-08: +24,38

18T1251G
my: +24,60
min: +24,55
max: +25,39
21-08: +24,8019T1445G

my: +28,48
min: +24,96
max: +26,88
21-08: +25,67

19T1446G
my: +28,39
min: +25,57
max: +28,12
21-08: +26,68

21S407G
my: +30,74
min: +25,18
max: +25,97
21-08: +25,18

21S623G
my: +26,10
min: +22,9
max: +25
21-08: +25,00

5042R
my: +25,91
min: +24,43
max: +26,16
21-08: +24,81

6024R
my: +25,96
min: +23,67
max: +24,94
21-08: +23,84

P6003
my: +24,12
min: +23,54
max: +24,39

21-08: +23,77

16T089GW
my: +25,17
min: +23,27
max: +24,05
21-08: +23,52

19T1334G
my: +62,64
min: +49,87
max: +53,03
21-08: +51,58

21S403G
my: +25,28
min: +24,34
max: +24,61
21-08: +24,34

21S406G
my: +30,80
min: +27,6
max: +28,28
21-08: +27,62

16T707KB
my: +38,23
min: +38,23 (flödar)
max: flödar (>+38,23)
21-08: Flödar (>+38,23)

16T724KB
my: +33,60

min: +29,68
max: +33,09

21-08: +31,25

18T704KB
my: +42,16
min: +42,39 (flödar)
max: flödar(>+42,39)
21-08: Flödar (>+42,39)

21S505KB
my: +31,78
min: +39,63
max: +39,99
21-08: +39,85

Skola

Skola

Ridhus

Backen

Berga

Grantorp

Kästa

206

382

38
6

384

343 34
4

349

34
7

381

449

441

44A

482

44C

44P

205

44Q

44E

44D

448

345

487

483

7/000

8/000

BILAGA D1.1:3
Datum: 2022-06-21

H205_Hydrogeologisk_karta_220617_3 av 8

Anläggning med grundvattenpåverkan, väg 259
Grundvattenbortledning i byggskede
Grundvattenbortledning i bygg- och driftskede
Påverkansområde grundvatten

Omledning diken
Ny sträckning kulvert
Ny sträckning öppet dike

Hydrogeologi och hydrologi
Regional grundvattendelare
Lokal grundvattendelare
Riktning grundvattenströmmning
Betydande grundvattenmagasin i jord

# Grundvattenrör i slutet magasin

# Grundvattenrör i öppet magasin
# Grundvattenrör i övre magasin
" Mätpunkt i berg

Vattendrag
Kulverterat vattendrag

Berggrundsgeologiska strukturer (SGU)
Deformationszon (förkastning, spricka, sprickzon)

Jordarter (SGU)
Tunt torvtäcke
Tunt jordtäcke av morän på berg
Fyllning
Kärrtorv
Gyttjelera (eller lergyttja)
Postglacial lera
Postglacial sand
Glacial lera
Sandig morän
Urberg

PM Yt- och grundvatten

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Skala (A3): 1:7 000

Hydrogeologisk karta
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SOLGÅRDSTUNNELN

TPL KÄSTA

TPL SOLGÅRD

Flemingsbergsdiket

Glömstadiket

226
Väst

ra s
tam

ban
an

259

Solgård

Visättra

Flemingsbergs
gård

Flemingsberg
Ga

ml
a T

ulli
ng

ev
äg

en

Ha
ge

by
 al

lé

Idrottsplats

Helikopterpl.

11W198G
my: +24,75
min: +24,15
max: +25,65

21-08: +24,41

11W199G
my: +26,32
min: +24,45
max: +25,75

21-08: +24,87

14W58U
my: +32,86
min: +29,95
max: +31,13
21-08: +30,46

15T003GW
my: +24,34
min: +24,27
max: +25,18
21-08: +24,56

16T061GW
my: +25,93
min: +23,94
max: +25,78
21-08: +24,48

16T072GW
my: +27,43
min: +24,55
max: +25,4
21-08: +24,69

16T108GW
my: +26,38
min: +25,44
max: +27,08
21-08: +26,17

16T157GW
my: +27,06
min: +25,33
max: +26,22
21-08: +25,49

17T661GW
my: +25,04
min: +23,86
max: +25,01
21-08: +23,96 17T816GW

my: +23,32
min: +22,14

max: +22,93
21-08: +22,40

17T818GW
my: +28,34
min: +24,6
max: +26,3
21-08: +25,15

17T827GW
my: +24,94
min: +23,9
max: +25,08
21-08: +24,00

17T828GW
my: +25,30
min: +24,27
max: +25,21
21-08: +24,53

18T1028G
my: +28,33
min: +24,15
max: +26,04
21-08: +24,39

18T1081G
my: +24,42
min: +23,93
max: +25,4
21-08: +24,45

18T1086G
my: +25,60
min: +23,82
max: +25,2
21-08: +24,27

18T1102G
my: +24,05
min: +23,45
max: +25,24
21-08: +23,81

18T1105G
my: +25,28
min: +24,1
max: +25,6
21-08: +24,19

18T1251G
my: +24,60
min: +24,55
max: +25,39
21-08: +24,8019T1445G

my: +28,48
min: +24,96
max: +26,88
21-08: +25,67

19T1446G
my: +28,39
min: +25,57
max: +28,12
21-08: +26,68

21S407G
my: +30,74
min: +25,18
max: +25,97
21-08: +25,18

21S623G
my: +26,10
min: +22,9
max: +25
21-08: +25,00

21S794G
my: +28,37
min: +25,17
max: +25,49
21-08:

6024R
my: +25,96
min: +23,67
max: +24,94
21-08: +23,84

P6003
my: +24,12
min: +23,54
max: +24,39

21-08: +23,77

16T089GW
my: +25,17
min: +23,27
max: +24,05
21-08: +23,52

14W58O
my: +32,83
min: +30,34
max: +31,23
21-08: +31,00

21S403G
my: +25,28
min: +24,34
max: +24,61
21-08: +24,34

21S406G
my: +30,80
min: +27,6
max: +28,28
21-08: +27,62

16T724KB
my: +33,60

min: +29,68
max: +33,09

21-08: +31,25

09V080GW
my: +23,93
min: +22,28
max: +22,98
21-08: +22,48

14W060GW
my: +30,98
min: +29,85
max: +30,61
21-08: +30,41

16T009GW
my: +30,46
min: +29,43
max: +29,96
21-08: +29,79

16T023GW
my: +30,11
min: +27,72
max: +28,23
21-08: +27,79

16T915GW
my: +34,79
min: +33,81
max: +35,59
21-08: +34,40

17CW14GW
my: +37,53
min: +34,99
max: +36,76
21-08: +35,36

17T809GW
my: +24,16
min: +22,56
max: +23,85
21-08: +23,18

17T810GW
my: +24,13
min: +22,51
max: +24,25
21-08: +22,81

17T819GW
my: +27,67
min: +24,28
max: +24,63
21-08: +24,48

17T831GW
my: +26,02
min: +24,5
max: +26
21-08: +24,81

17T808GW
my: +25,77
min: +23,15
max: +24,54
21-08: +23,58

17T700KB
my: +33,57
min: +31,54
max: flödar(>+33,62)
21-08: +32,92

18T705KB
my: +29,67
min: +29,86 (flödar)
max: flödar (>+29,86)
21-08: Flödar

21S505KB
my: +31,78
min: +39,63
max: +39,99
21-08: +39,85

Skola

Universitet

Ishall

Skola

Helikopterplats

Skola

Sjukhus

Rosenhill

Backen

Grantorp

382

38
6

384

343 34
4

349

34
7

381

44H

44J

449

441

44A

481486

482

44C

44P
44Q

44E

501

44D

502

448

345

485487

44G

483

8/000

9/000
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Anläggning med grundvattenpåverkan, väg 259
Grundvattenbortledning i byggskede
Grundvattenbortledning i bygg- och driftskede
Påverkansområde grundvatten

Omledning diken
Ny sträckning kulvert
Ny sträckning öppet dike

Hydrogeologi och hydrologi
Regional grundvattendelare
Lokal grundvattendelare
Riktning grundvattenströmmning
Betydande grundvattenmagasin i jord

# Grundvattenrör i slutet magasin

# Grundvattenrör i öppet magasin
# Grundvattenrör i övre magasin
" Mätpunkt i berg

Vattendrag
Kulverterat vattendrag

Berggrundsgeologiska strukturer (SGU)
Deformationszon (förkastning, spricka, sprickzon)

Jordarter (SGU)
Tunt torvtäcke
Tunt jordtäcke av morän på berg
Fyllning
Gyttja
Gyttjelera (eller lergyttja)
Postglacial lera
Glacial lera
Sandig morän
Urberg
Vatten

PM Yt- och grundvatten

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Skala (A3): 1:7 000

Hydrogeologisk karta
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#
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"
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# #

#

#

#

#

#

SOLGÅRDSTUNNELN

FLEMINGSBERGSTUNNELN

+21,53

Flemingsbergs
våtmarksanläggning

Flemingsbergsdiket

Flemingsbergsviken

Visättradiket

Stensättradiket

Väst
ra s

tam
ban

an

259

Orlången

Visättra

Huddingeleden

Sörmlandsleden

Flemingsbergsskogen

Stensättra

Idrottsplats

Skola

09W084G
my: +33.97
min: +32,62
max: +34,04
21-08: +33,53

16T879GW
my: +25,35
min: +25,47
max:  flödar(>+26,75)
21-08: +26,45

16T902GW
my: +35.73
min: +34,14
max: +35,71
21-08: +35,49

16T912GW
my: +26.44
min: +24,4
max: +27,3
21-08: +25,01

16T986G
my: +25.33
min: +25,41
max: +26,38
21-08: +26,36

16T988GW
my: +26.80
min: +25,97
max: +27,41
21-08: +26,88

17T090GW
my: +33.54
min: +32,02
max: +33,17
21-08: +32,71

17T091GW
my: +34.07
min: +32,21
max: +34,55
21-08: +33,19

17T093GW
my: +39.13
min: +36,92
max: +38,74
21-08: +38,20

17T278GW
my: +43.31
min: +40,04
max: +43,61
21-08: Torr

18T1241G
my: +29.69
min: +27,62
max: +29,33
21-08: +28,35

GW70
my: +30,48
min: +29,42
max: flödar(>+31,55)
21-08: +30,69

17T706KB
my: +31,44
min: +30,56
max:  flödar(>+32,00)
21-08: Flödar

17T727KB
my: +29.45
min: +27,92
max: +29,6
21-08: +29,16

17T730KB
my: +42.69
min: +40,18
max: +42,62
21-08: +41,91

09W038G
my: +42,84
min: +39,43
max: +42,73
21-08: +41,25

09V080GW
my: +23,93
min: +22,28
max: +22,98
21-08: +22,48

16T023GW
my: +30,11
min: +27,72
max: +28,23
21-08: +27,79

16T915GW
my: +34,79
min: +33,81
max: +35,59
21-08: +34,40

16T916GW
my: +36,22
min: +34,38
max: +36,26

21-08: +35,07

17CW14GW
my: +37,53
min: +34,99
max: +36,76

21-08: +35,36

17T1006G
my: +33,61
min: +30,98
max: +33,99
21-08: +31,98

17T809GW
my: +24,16
min: +22,56
max: +23,85
21-08: +23,18

17T810GW
my: +24,13
min: +22,51
max: +24,25
21-08: +22,81

17T819GW
my: +27,67
min: +24,28
max: +24,63
21-08: +24,48

17T992GW
my: +35,89
min: +31,67
max: +36,11
21-08: +33,48

GV38
my: +35,89
min: +31,8
max:  flödar(>+35,89)
21-08: +33,69

17T808GW
my: +25,77
min: +23,15
max: +24,54
21-08: +23,58

17T700KB
my: +33,57
min: +31,54
max: flödar(>+33,62)
21-08: +32,92

17T712KB
my: +38,08
min: +32,19
max: +35,45
21-08: +33,25

18T705KB
my: +29,67
min: +29,86 (flödar)
max: flödar (>+29,86)
21-08: Flödar

18T714KB
my: +39,21

min: +31,61
max: +36,57

21-08: +33,53

Ishall

Skola

Fotbollsplan

Björklund

Brodal44H
44J
481486

64E

601

501

44D

502
602

44G 9/000

10/000

11/000

12/000

BILAGA D1.1:5
Datum: 2022-06-21
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Anläggning med grundvattenpåverkan, väg 259
Grundvattenbortledning i byggskede
Grundvattenbortledning i bygg- och driftskede
Påverkansområde grundvatten

Omledning diken
Ny sträckning kulvert
Ny sträckning öppet dike

Hydrogeologi och hydrologi
Regional grundvattendelare
Lokal grundvattendelare
Riktning grundvattenströmmning
Betydande grundvattenmagasin i jord

# Grundvattenrör i slutet magasin

# Grundvattenrör i öppet magasin
# Grundvattenrör i övre magasin
" Mätpunkt i berg
* Medelvattenstånd ytvatten

Vattendrag
Kulverterat vattendrag

Berggrundsgeologiska strukturer (SGU)
Deformationszon (förkastning, spricka, sprickzon)

Jordarter (SGU)
Tunt torvtäcke
Tunt jordtäcke av morän på berg
Fyllning
Mossetorv
Kärrtorv
Gyttja
Gyttjelera (eller lergyttja)
Postglacial lera
Postglacial sand
Glacial lera
Sandig morän
Urberg
Vatten

PM Yt- och grundvatten

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Skala (A3): 1:10 000

Hydrogeologisk karta
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#

TPL GLADÖ

+21,53

+21,53

Kvarnbäcken/

Ebbadalsdiket

Kvarntäppandiket

259

Orlången

Orlången

Grind
torp

sdi
ket

Ebbadalsvägen

Långängen

Ebbadal

Sundby

Lillstugan

Talludden

Kvarntäppan

Bergtäkt

Gladö kvarn

09W084G
my: +33.97
min: +32,62
max: +34,04
21-08: +33,53

16T173GW
my: +28.38
min: +26,19
max: +28,06
21-08: +27,28

16T223GW
my: +30.00
min: +25,81
max: +27,52
21-08: +26,47

16T228GW
my: +33.67
min: +32,06
max: +34,22
21-08: +32,74

16T252G
my: +26.47
min: +25,93
max: +26,74
21-08: +26,33

16T258GW
my: +32.10
min: +27,48
max: +30,07
21-08: +28,56

16T637GW
my: +30.13
min: +29,25
max: +30,24
21-08: +29,95

16T649GW
my: +28.33
min: +25,92
max: +27,86
21-08: +26,88

16T650GW
my: +22.52
min: +22,6
max: +23,05
21-08: +22,72

17T088GW
my: +26.45
min: +22,79
max: +24,81
21-08: +23,45

17T090GW
my: +33.54
min: +32,02
max: +33,17
21-08: +32,71

17T091GW
my: +34.07
min: +32,21
max: +34,55
21-08: +33,19

17T093GW
my: +39.13
min: +36,92
max: +38,74
21-08: +38,20

17T278GW
my: +43.31
min: +40,04
max: +43,61
21-08: Torr

18T1241G
my: +29.69
min: +27,62
max: +29,33
21-08: +28,35

18T462GW
my: +41.09
min: +37,41
max: +37,97
21-08: +37,75

16T267GW
my: +35.55
min: +34,04
max: +35,38
21-08: +34,75

16T651GW
my: +30.42
min: +27,63
max: +29,08
21-08: Torr

17T730KB
my: +42.69
min: +40,18
max: +42,62
21-08: +41,91

Badplats

Industriområde

Ridhus

Ridhus

Bilskrotn.anl.

Återvinningsanläggning

Björksättra

Metarbron

Mellanberg

Gladövik

64D
64E

64F

647

649641

681

682

689

648

601

501
502

602

683

13/000

14/000

15/000

16/000

BILAGA D1.1:6
Datum: 2022-06-21
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Anläggning med grundvattenpåverkan, väg 259
Grundvattenbortledning i byggskede
Grundvattenbortledning i bygg- och driftskede
Påverkansområde grundvatten

Hydrogeologi och hydrologi
Regional grundvattendelare
Lokal grundvattendelare
Riktning grundvattenströmmning
Betydande grundvattenmagasin i jord

# Grundvattenrör i slutet magasin

# Grundvattenrör i öppet magasin
" Mätpunkt i berg
* Medelvattenstånd ytvatten

Vattendrag
Kulverterat vattendrag

Berggrundsgeologiska strukturer (SGU)
Deformationszon (förkastning, spricka, sprickzon)

Jordarter (SGU)
Tunt torvtäcke
Tunt jordtäcke av morän på berg
Fyllning
Mossetorv
Kärrtorv
Gyttja
Gyttjelera (eller lergyttja)
Postglacial lera
Postglacial sand
Glacial lera
Sandig morän
Urberg
Vatten

PM Yt- och grundvatten

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Skala (A3): 1:10 000

Hydrogeologisk karta
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TPL LISSMA

+21,53

+24,9

Ekedalsdiket

Ådranbäcken

Granbydiket

Pa
rad

isb
äc

ke
n

Or
mp

utt
en

bä
ck

en

Lissmaån

Junkerbäcken

259

Paradisets
naturreservat

Lissmasjön

Orlången

Ebbadalsvägen

Lissma

Ekudden

Ekedal

Sågverk

16T280GW
my: +29.03
min: +26,64
max: +28,14
21-08: +27,41

16T295GW
my: +26.75
min: +26,48
max: +27,65
21-08: +27,31

16T307GW
my: +25.98
min: +25,65
max: +26,68
21-08: +26,34

16T330GW
my: +30.18
min: +28,94
max: +29,24
21-08: +29,21

16T350GW
my: +36.08
min: +32,5
max: +36,76
21-08: +34,51

16T555GW
my: +25.91
min: +24,69
max: +26,5
21-08: +25,69

16T631GW
my: +35.43
min: +29,91
max: +32,97
21-08: +31,93

16T632GW
my: +26.47
min: +25,99
max: +26,82
21-08: +26,52

16T633GW
my: +28.66

min: +26,57
max: +27,64

21-08:

16T637GW
my: +30.13
min: +29,25
max: +30,24
21-08: +29,95

17T568GW
my: +27.48
min: +25,17
max: +27,07
21-08: +26,45

17T575GW
my: +27.43
min: +26,57
max: +27,83
21-08: +27,45

17T631GW
my: +30.64
min: +29,01
max: +30,6
21-08: +29,81

17T641GW
my: +31.27
min: +28,95
max: +29,36
21-08: +29,22

17T642GW
my: +31.08
min: +29,02
max: +30,42
21-08: +30,16

18T509GW
my: +27.93
min: +26,76
max: +27,34
21-08: +27,27

18T521GW
my: +31.13
min: +29,26
max: +29,79
21-08: +29,68

18T528GW
my: +32.95
min: +29,58
max: +31,37
21-08: +30,13

Koloniområde

Ridhus

Fågeltorn

Koloniområde

borg

Ådalen

Näset

Björklund

Linneeberg

Kvarntorp

Fågelsången

Lillberga

Eliseberg

Torhem
Persberg

Ekbacken

Skrovens-

Lilla Kisala

Nybygget

Nytorp

Granby

687

646

684

685

786
785

784

783

74174
4

747

74
3

645

16/000

17/000

18/000
19/000
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Anläggning med grundvattenpåverkan, väg 259
Grundvattenbortledning i byggskede
Grundvattenbortledning i bygg- och driftskede
Påverkansområde grundvatten

Hydrogeologi och hydrologi
Regional grundvattendelare
Lokal grundvattendelare
Riktning grundvattenströmmning
Betydande grundvattenmagasin i jord

# Grundvattenrör i slutet magasin
* Medelvattenstånd ytvatten

Vattendrag
Kulverterat vattendrag

Berggrundsgeologiska strukturer (SGU)
Deformationszon (förkastning, spricka, sprickzon)

Jordarter (SGU)
Tunt torvtäcke
Tunt jordtäcke av morän på berg
Torv
Mossetorv
Kärrtorv
Gyttja
Gyttjelera (eller lergyttja)
Postglacial lera
Postglacial sand
Glacial lera
Sandig morän
Urberg
Vatten

PM Yt- och grundvatten

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Skala (A3): 1:10 000

Hydrogeologisk karta
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TPL SLÄTMOSSEN

TPL RUDAN

+39,74

Ru
da

nd
ike

t

Djupdalens
våtmark

Nedre
Rudasjön

Lillsjödiket

Jordbro
industriområde

259

Rudans
naturreservat

Slätmoss
endike

t

NY
NÄ

SB
AN

AN

Övre
Rudasjön

Jordbro

Sörm
land

sled
en

Djupdalen

Eriksberg

Rudan

Handen

Golfbana

16T373GW
my: +39,40
min: +39,79
max:  flödar(>+40,47)
21-08:  flödar(>+40,47)

16T402GW
my: +40.12
min: +38,99
max: +39,81
21-08: +39,6

16T430GW
my: +41.14
min: +41,02
max: +41,7
21-08: +41,38

16T435G
my: +40.68
min: +40,77
max: +41,78
21-08: +41,12

16T442GW
my: +40.23
min: +40,45
max: +40,98
21-08: +40,73

16T451GW
my: +40.15
min: +39,31
max: +40,34
21-08: +40,18

16T643GW
my: +45.12
min: +44,32
max: +45,16
21-08: +44,92

17T633GW
my: +39.37
min: +39,14
max: +39,68
21-08: +39,68

18T584GW
my: +45.49
min: +45,22
max: +45,9
21-08: +45,54

15A026R
my: 41,25

min: +39,77
max: +40,56

21-08: +40,13

16T645GW
my: +44.14

min: +42,68
max: +43,79

21-08: +43,27

17T630GW
my: +49.36
min: +44,85
max: +46,42
21-08: +45,54

17T637GW
my: +46.40
min: +41,55
max: +42,5
21-08: +42,41

18T293GW
my: +41.51
min: +40,36
max: +40,97
21-08: +40,72

GV_6_C
my: +44.50
min: +42,09
max: +43,05

21-08: +42,69

J_GV6_A
my: +42.95
min: +41,8

max: +43,21
21-08: +42,80

J_GV7
my: +42.77
min: +41,97
max: +43,39
21-08: +42,45

LILLSJON
my: +38.91
min: +38,7
max: +39,16
21-08: +39,16

18T296GW
my: +40.62
min: +39,61
max: +40,65
21-08: +39,90

14A001R
my: +39.10
min: +38,76
max: +39,2

21-08: +39,18

14A002R
my: +38.00
min: +37,67
max: +38,24
21-08: +37,98

14A003R
my: +40.00
min: +37,74
max: +38,4

21-08: +38,08

14A004R
my: +38.20
min: +37,98
max: +38,75
21-08: +38,66

15A018R
my: 39,39
min: +38,24
max: +38,75
21-08: +38,65

Lillsjön

Badplats

Friluftsanl.

Universitet

Travträningsbana

Badplats

Skola

GullibergDåntorp

883 886

841

843

845

846

848

882

881

844

885884

847887

20/000

21/000

22/000
22/919
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Anläggning med grundvattenpåverkan, väg 259
Grundvattenbortledning i byggskede
Påverkansområde grundvatten

Hydrogeologi och hydrologi
Regional grundvattendelare
Lokal grundvattendelare
Osäker lokal grundvattendelare
Riktning grundvattenströmmning
Betydande grundvattenmagasin i jord

# Grundvattenrör i slutet magasin

# Grundvattenrör i öppet magasin
# Grundvattenrör i övre magasin
! Grundvattenrör i ej definierat magasin
* Medelvattenstånd ytvatten

Vattendrag
Kulverterat vattendrag

Berggrundsgeologiska strukturer (SGU)
Deformationszon (förkastning, spricka, sprickzon)

Jordarter (SGU)
Tunt torvtäcke
Tunt jordtäcke av morän på berg
Fyllning
Mossetorv
Kärrtorv
Postglacial lera
Postglacial silt
Postglacial finsand
Postglacial sand
Glacial lera
Isälvssediment
Isälvssediment, sand
Sandig morän
Urberg
Vatten
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