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SAMMANFATTNING
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och dess kvalitet och kvantitet behöver därför
säkerställas. För att kunna förse kommuninvånare med ett hälsosamt dricksvatten nu och för
att trygga tillgången till dricksvatten även för kommande generationer krävs en långsiktig
planering av dricksvattenresurser. Som ett led i detta planeringsarbete har Ronneby kommun
tagit fram en kommunal vattenförsörjningsplan i syfte att skydda beﬁntliga och potentiella
framtida vattentäktsområden, reservvattentäkter och viktiga vattenresurser. Utöver detta ska
planen identifiera problemområden och utgöra underlag till kommunens översiktsplan.
I ett första steg identifierades, sammanställdes och redovisades alla betydande potentiella
dricksvattenresurser inom kommunen: 9 sjöar, 5 åar och 26 grundvattenresurser, därav 13 i
jord och 13 i berggrund.
I nästa steg inventerades de potentiella resurserna med avseende på olika kriterier såsom
kvalitet, kvantitet, nyttjande, befintliga skydd, sårbarhet, aktuella och framtida risker samt
värde av befintliga anläggningar. Med hjälp av inventeringsunderlag genomfördes en
prioritering av samtliga resurser i det tredje arbetssteg. För prioriteringen valdes tre olika
nivåer: hög, medel, låg. Vissa resurser valdes att inte prioriteras alls. Varje vald
prioriteringsgrad motiverades och för varje resurs lämnades förslag till skyddsåtgärder.
Sammantaget prioriterades 2 sjöar, 4 åar, 20 grundvattenresurser, därav 13 i jord och 7 i
berggrund.
Slutligen togs en handlingsplan fram med förslag på konkreta åtgärder som ska bidra till att
skydda prioriterade vattenresurser i ett flergerationsperspektiv. Även vilka kommunala enheter
som har ansvar för att genomföra handlingsplanen pekades ut.
Vattenförsörjningsplanen är kommunens första plandokument av detta slag och ska betraktas
som ett levande dokument vilket bör regelbundet bör aktualiseras, förslagsvis i samband med
revidering av kommunens översiktsplan eller VA-plan.
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1

MÅL OCH SYFTE

Ronneby kommun har tagit fram en vattenförsörjningsplan i syfte att skydda beﬁntliga och
potentiella framtida vattentäktsområden, reservvattentäkter och viktiga vattenresurser så att
tillgång till dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd säkras1. Planen ska hjälpa att
identifiera problemområden och utgöra underlag till kommunens översiktsplan.

”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och
behandlas som ett sådant.” (EG:s Vattendirektiv)
Vatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel och att ha tillgång till det är en grundläggande
mänsklig rättighet enlig FN. Ändå saknar stora delar av världsbefolkningen (663 miljoner)
tillgång till rent vatten. I Sverige har vi i allmänhet god tillgång på rent vatten. Hela 9 procent
av Sveriges yta utgörs av sjöar och vi använder endast 0,5 till 1 procent av det sötvatten som
finns tillgängligt. Det har gjort att många som bor i Sverige tar rent vatten för givet. Men vatten
används inte bara för dricksvattenändamål.
De senaste årens uppmärksammade och återkommande bristsituationer på Gotland, Öland
och även i Ronneby kommun har visat att tillgången till vatten även i Sverige inte är en
självklarhet. Utöver vattenbrist har även flera händelser där kommunalt dricksvatten blivit
obrukbart på grund av föroreningsproblematik uppmärksammats, där förekomsten av PFAS i
en av Ronnebys vattentäkter är ett exempel. Även kommande klimatförändringar i form av
längre torrperioder och kraftiga skyfall kan komma att hota tillgången. Framför allt finns det
risk för att dricksvattnet förorenas för längre eller kortare perioder.
Förändrad hydrologi i våra vattendrag genom ex rensning och rätning samt utdikning av
våtmarker och icke-fungerande svämplan bidrar till minskad grundvattenbildning och även
försämrad vattenkvalitet. Vattnet rör sig helt enkelt för fort genom systemen idag. Det är alltså
inte enbart klimatförändringar och föroreningar som spelar roll i vattenförsörjningen utan den
påverkan människan haft på vattendraget med omgivande marker sedan lång tid tillbaka har
en kraftig effekt på ett områdes vattenhushållande förmåga.

1

Ronneby 2035 – Förslag till översiktsplan för Ronneby kommun (april 2017)
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Figur 1. Illustration över en vattenresurs olika nyttjande (SGU)2

Vattenförsörjningsplanen ska ge en långsiktigt tryggad och säker dricksvattenförsörjning. Den
ska fungera som ett planerings- och prioriteringsunderlag avseende främst följande aspekter:
• vattenförsörjningen och ett långsiktig hållbart vattenutnyttjande
• mot andra verksamheter som påverkar eller kan påverkas
• vid extremväder och krissituationer, incidenter och olyckor
Med planen som hjälp ska man kunna ta långsiktiga beslut för framtida generationer.
Prioriterade vattenförekomster ska synas i planeringsunderlaget, så att hänsyn till
vattenintresset tas vid exploatering inom förekomsten och tillrinningsområden, samt att
områden utformas så att verksamheterna inte påverkar resursens kvalitet och kvantitet
negativt.

2

METODIK OCH AVGRÄNSNINGAR

2.1 Allmänt
SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) är den myndighet som har till uppgift att
tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU ansvara
också för det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och tog 2009 fram en
vägledning för arbetet och framtagandet av en vattenförsörjningsplan3. Enligt denna ska den
kommunala vattenförsörjningsplanen inriktas på vilka behov av vatten för i första hand
dricksvattenändamål som finns och som kommer att finnas och vilka vattenresurser som kan
utnyttjas för att tillgodogöra dessa behov.

2
3

SGU rapport 2009:24 Vattenförsörjningsplan – Identifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning
SGU rapport 2009:24 Vattenförsörjningsplan – Identifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning
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Vattenförsörjningsplanen ska enligt SGU bland annat innehålla två delar; en översikt över
tillgängliga resurser samt en prioritering av vilka resurser som anses viktiga för den långsiktiga
vattenförsörjningen4.
I ett första steg ska en inventering av potentiella vattenresurser genomföras. Inventeringen
ska beskriva vilka vattenresurser som finns och som kan brukas idag eller i framtiden. Med
detta som underlag kan viktiga vattenresurser och bristområden identifieras och prioriteras i
nästa arbetssteg. En noggrann prioritering av vattenresurser är värdefull vid framtida
strategiska arbeten. Slutligen bör planen innehålla information om möjliga framtida strategier
och åtgärder för att skydda prioriterade resurser.
En vattenresurs är en naturresurs som kan användas för dricksvattenförsörjning. Således
utgörs vattenresurser både av grundvatten i jord och i berggrund, samt av ytvatten såsom
sjöar och vattendrag. Med en potentiell vattenresurs avses även resurser som idag inte
utnyttjas som dricksvattentäkter men som kan komma att bli betydelsefulla i framtiden. Vid
avgränsningen av kommunens samtliga vattenresurser är det brukligt att använda sig av ett
första generellt urval för att välja ut resurser med potentiell kvantitativ tillgång För att kunna
göra dessa urval krävs tillgång på hydrogeologisk och hydrologisk data.

2.2 Urval inom Ronneby kommun
Ronneby kommuns potentiella dricksvattenresurser sammanställdes och redovisades redan
under hösten 20135. Metodiken som användes i detta första steg framgår av figur 2. Vid
tillfället fanns ännu ingen regional vattenförsörjningsplan framtagen och det saknades tyvärr
betydande underlag för inventering av potentiella sjöar (sjödjup och sjövolym). Det resulterade
i att urvalet vid det tillfället omfattade totalt 17 sjöar. När arbetet under 2017 återupptogs
gjordes en ny inventering med kompletterande uppgifter. Urvalskriterier för sjöar förfinades
enligt följande kriterier: medeldjup 3 m, maximaldjup större eller lika med 5 m, magasinsvolym
> 2 Mm3. Således minskades antalet potentiella sjöar till 9 stycken. För åar och
grundvattenresurser användes samma urvalskriterier. Sammanlagt pekades 5 åar och 26
grundvattenresurser ut som potentiella vattenresurser.

Figur 2. Arbetsmetodik för framtagning av potentiella vattenresurser (Steg 1)

4
5

SGU rapport 2009:24 Vattenförsörjningsplan – Identifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning
Potentiella vattenresurser inom Ronneby kommun, WSP, 2014-01-14
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Under 2017 tog länsstyrelsen fram en regional vattenförsörjningsplan (remissversion 2017).
Länsstyrelsens urvalskriterier gällande potentiella vattenförekomster skiljer sig från de
urvalskriterier som valdes för Ronneby kommuns vattenförsörjningsplan (urvalskriteriet är
betydligt högre, exempelvis tas endast grundvattenförekomster med kapacitet >25 l/s upp).
Anledningen till lägre urvalskriterier i Ronneby är att även mindre förekomster kan vara av
intresse för kommunen i vissa bristsituationer.
I nästa arbetssteg inventerades de potentiella resurserna med avseende på olika kriterier (se
figur 3). Med inventeringen som underlag genomfördes en prioritering av resurserna i det
tredje steget. Samtidigt togs även förslag på åtgärder fram för att skydda beﬁntliga och
potentiella vattenresurser i ett flergerationsperspektiv (se figur 3). Det tredje steget
genomfördes tillsammans med representanter från olika kommunala ansvarsområden (plan-,
miljö- och VA-ansvarig) med stöd av konsultföretaget WSP.

Figur 3. Arbetsmetodik för prioriteringen (Steg 2&3)

Havsvatten. Enligt SGU:s handledning6 ska inventeringen av viktiga vattenresurser endast
omfatta sötvattenresurser. Men internationellt och i vissa bristsituationer även i Sverige,
såsom uppkommit på Öland och Gotland, utnyttjas även havsvatten för dricksvattenproduktion
och borde således också kunna anses som en möjlig vattenresurs. Eftersom bland annat.
havsvattnets kapacitet, kvalité och riskbild skiljer sig avsevärt från sötvattenresurser behövs
en annan arbetsmetodik än den föreslagna för att beskriva havsvatten som en möjlig
dricksvattenresurs. Därför tas endast hänsyn till potentiella sötvattenresurser i den
föreliggande planen. Skulle kommunen vilja undersöka havsvatten som en potentiell
dricksvattenresurs föreslås en separat fördjupad analys.

2.3 Arbetssätt- GIS
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att ta fram ett informationsmaterial kring vilka
vattenresurser som finns inom kommunen och vilka områden som bör beaktas vid
exploatering och framtida utveckling av kommunen. En viktig del i planen blir därmed att ta

6

SGU rapport 2009:24 Vattenförsörjningsplan – Identifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning
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fram ett digitalt underlag som enkelt kan spridas inom kommunens olika delar som arbetar
med samhällsplanering och markfrågor.
Digitalt underlag för potentiella resurser i jord och berg har inhämtats från öppna databaser för
grundvattenförekomster från SGU samt från jordartskartan. Underlagsdata för sjöar och
vattendrag har inhämtats från SMHIs öppna databas för S-hype modellen7 samt ”sjö och
dammregistret”. Information om hot och risker har utöver inhämtats från Myndigheten för
samhällsberedskap (MSB), Länsstyrelsen Blekinge, Trafikverket samt från Ronneby kommun.
Efter färdigställd analys och prioritering levereras utöver föreliggande rapport även digitala
kartskikt med sammanställd information om samtliga potentiella resurser, dess prioritering och
motivering till prioriteringen.

3

UNDERLAGET

För planen användes befintligt aktuellt underlagsmaterial. Inga ytterligare undersökningar eller
analyser genomfördes.
Följande datakällor har används för inventeringen:













Översiktsplan Ronneby kommun, 2017 Remissversion.
VISS – Sveriges vatteninformationssystem (www.viss.lansstyrelsen.se)
SGU – www.sgu.se
SMHI – www.smhi.se
Blekinge Läns Vattenförsörjningsplan (remiss 2017)
Framtida högvatten- Scenarier för havsnivå och översvämningsområden i Blekinge år
2100, 2012:11. Länsstyrelsen 2012.
Pousette, J.; Fogdestam, B.; Gustafsson, O.; Engqvist, P., 1983: Beskrivning till
hydrogeologisk karta över Blekinge län. Sveriges Geologiska Undersökning Ah4.
Beskrivning av grundvattenmagasinet Möljeryd norra (SGU rapport k 326)
Beskrivning av grundvattenmagasinet Möljeryd södra (SGU rapport k 327)
Beskrivning av grundvattenmagasinet Karlsnäs (SGU rapport k 328)
Beskrivning av grundvattenmagasinet Bredåkra (SGU rapport k 329)
Länsstyrelsen i Blekinge; Skyddad Natur http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/djur-ochnatur/skyddad-natur/Pages/default.aspx

7

SMHIs beräkningsmodell för flöden i större vattendrag, tillgänglig på webbsida: https://vattenwebb.smhi.se/
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4

POTENTIELLA VATTENRESURSER - STEG1

Ronneby kommuns potentiella vattenresurser, vilka togs fram under arbetssteg 1 och
redovisas mera i detalj i tillhörande rapport (Vattenförsörjningsplan STEG 1, Ronneby
kommun, 2014), framgår översiktligt av tabell 1.
Tabell 1. Sammanställning av kommunens samtliga vattenresurser (J=grundvattenförekomst i jord,
B=grundvattenförekomst i berg; S=sjö)

Grundvattenresurser i jord
Johannishusåsen
Bredåkramagasinet
Bräkneåsen
Backarydsområde
Karlsnäsmagasinet
Möljeryd norra
Möljeryd Södra
J-1
J-2
J-3
J-4
J-5
J-6 Hjälmsa
Eringsboda brunn

4.1

Grundvattenresurser i berg
Hallabro/B10
Belganet /B11
Eringsboda/B12
Galtsjön /B13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

Åar

Sjöar

Bräkneån
Vierydsån
Ronnebyån
Listerbyån
Nättrabyån

Hjortsjön /S1
Horsasjön/S2
Långasjön/S3
Stora Skörjesjön/S4
Halasjön/S5
Stora Skälen/S6
Sännen/S7
Ljusterhövden/S8
Listersjön/S9

Grundvattenmagasin i jord

I kommunen finns 13 utpekade resurser som utgör grundvattenmagasin i jordlagren. Alla
förekomster har bedömd uttagskapacitet >1 l/s och deras läge framgår av figur 4 nedan.
Samtliga förekomster i jord är isälvsavlagringar främst bestående av sand och grus som
tillkom i samband med senaste inlandsisens tillbakadragande. Det största
grundvattenmagasinet i kommunen utgörs av Bredåkramagasinet.
Nedan finns en sammanställning över bl. a förekomsters bedömda uttagskapacitet samt
kemiska status8. Flera mindre grundvattenmagasin finns inte utpekade av VISS, det vill säga
de har ingen EU-kodning. Dessutom saknas närmare bedömning av deras kvalitet eller
lämplighet för konstgjord grundvattenbildning, det vill säga grundvattenbildning förstärkt via
infiltration eller inducering. Dessa mindre magasin kan likväl vara av intresse i bristsituationer.
De större grundvattenmagasinen som Johannishusåsen och Bredåkradelta redovisas i VISS
som flera mindre delområden. Kommunen väljer att redovisa dessa resurser som en enda
förekomst för prioriteringen.

8

Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge län (remissversion 2017)
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Tabell 2. Vattenförekomster i jord i Ronneby kommun enligt Steg 1 och ID enligt VISS; några potentiella resurser
redovisas inte i VISS
Vattenförekomstens
namn

E U-C D

Lämplig för
konstgjord
grundvattenbildning
(klass 0-2)
0:inte lämplig
1:troligtvis/
möjlig
lämplig,
behöver
utredas
2:ypperlig
/lämplig

Bedömd
uttagsmöjlighet
: Minsta
(m3/dgn)

Bedömd
uttagsmöjlighet:
Största (m3/dgn)

Kemisk
status idag
(G =god,
O=
otillfredsställande)

Risk att
god
kemisk
status
inte
uppnås
år 2021.
N= nej
J = ja

Johannishusåsen Heaby

SE 622734-147060

2

Finns ej

432 (5 l/s)

G

N

Johannishusåsen Kartorp
Johannishusåsen Leråkra
Johannishusåsen Björketorp
Johannishusåsen Johannishus
Johannishusåsen Kasakulle
Johannishusåsen Hillerslätt
Bredåkradeltat
(centrala)
Bredåkradeltat Kallingeåsen
Bredåkradeltat
Karlsnäs
BräkneåsenBräkne Hoby
BackarydsområdeBackaryd
Eringsboda brunn
Hjälmsa (J-6)
Möljeryd Södra
Möljeryd Norra
J1-J5

SE 622854-147141

1

2160 (25 l/s)

4320 (50 l/s)

G

N

SE 622937-523620

0

1080 (12,5 l/s)

5400 (62,5 l/s)

-

-

SE 623111-525127

0

1080 (12,5 l/s)

5400 (62,5 l/s)

-

-

SE 623490-147610

1

2160 (25 l/s)

4320 (50 l/s)

G

N

SE 623633-147652

1

Finns ej

432 (5 l/s)

G

J

SE 623416-526629

2

Finns ej

432 (5 l/s)

-

-

SE 623598-516619

1

7344 (85 l/s)

9072 (105 l/s)

O

J

SE 623500-146863

1

Finns ej

1296 (15 l/s)

G

N

SE 624054-517028

1

432 (5 l/s)

2160 (25 l/s)

G

N

SE 623506-145739

1

Finns ej

1278 (15 l/s)

G

J

SE 624599-145928

1

432 (5 l/s)

864 (10 l/s)

G

N

SE 625658-523179
SE 623575-505627
-

0
1
-

Finns ej
432 (5 l/s)
(1 l/s)
(1 l/s)
(1 l/s)

432 (5 l/s)
864 (10 l/s)
(25 l/s)
(25 l/s)
(5 l/s)

G
-

N
-
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Figur 4. Potentiella grundvattenförekomster i jord (sand- och grusavlagringar).

4.2 Grundvattenmagasin i berg
I kommunen finns 13 utpekade resurser som utgör grundvattenmagasin i berg. Alla
förekomster har bedömd uttagskapacitet >1 l/s och deras läge framgår av figur 5 nedan.
I den kristallina berggrunden (urberg) rör sig grundvatten i sprickor varför uttagskapaciteten till
stor del styrs av sprickornas egenskaper som frekvens, spricksystem och huruvida sprickorna
är öppna eller täta samt av deras kontakt med ytvattensystem. Urbergets grundvattenbildning
styrs förutom av sprickornas egenskaper av överlagrade jordlagers permeabilitet och
mäktighet.
Berggrunden inom Ronnby kommun utgörs endast av kristallint urberg, främst så kallad
Karlshamnsgranit samt gnejser, gnejsgraniter och granodioriter. Av SGU:s berggrundskarta
framgår också att det finns strukturella svaghetszoner i riktning NO-SV.
I tabell 3 nedan sammanställs alla potentiella vattenförekomsten i berg som pekades ut i Steg
1 och uppgifter om respektive resurs/förekomst enligt VISS och SGU. Observera att
förekomstens avgränsning (bygger på SGU:s underlag) inte sammanfaller med förekomstens
verkliga hydrogeologiska gränser eller dess tillrinningsområde.
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Tabell 3. Vattenförekomster i urberg i Ronneby kommun enligt Steg 1 och benämning enligt VISS; Flesta potentiella
resurser redovisas inte i VISS. Uttagsmöjligheten baseras på underlag från Steg 1.
Vattenförekomstens
namn

E U-C D

Bedömd
uttagsmöjlighet:
Minsta
(m3/dgn)

Bedömd
uttagsmöjlighet:
Största (m3/dgn)

Kemisk
status idag
(G =god,
O=
otillfredsställande)

Risk att
god
kemisk
status inte
uppnås år
2021

Hallabro (B10)

SE 625009-506416

-

60 (1 l/s)

G

N

Belganet (B11)

SE 624891-501487

-

40 (<1 l/s)

G

N

Eringsboda (B12)

SE 625658-523179

-

432 (5 l/s)

G

N

Galtsjön (B13)

-

-

-

-

-

B1- B9

-

(0,6 l/s)

(1,7 l/s)

-

-

Figur 5. Potentiella grundvattenförekomster i berg (kristallint berg)

4.3 Ytvattenresurser – Sjöar
I kommunen finns 9 utpekade resurser som utgör sjöar som uppfyller följande kriterier:
medeldjup ≥3 m, maximaldjup ≥5 m, magasinsvolym > 2 Mm3. Deras läge framgår av figur 6
nedan. I den regionala vattenförsörjningsplanen användes urvalskriteriet MLQ
(medellågvattenföring vid sjöns utlopp) > 0,02 m 3/s för sjöar.
I tabell 4 nedan sammanställs alla sjöar som pekades ut i Steg 1 och respektive uppgifter enl.
VISS.
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Tabell 4. Sjöar i Ronneby kommun enl. Steg 1 och VISS
Sjönamn

Huvud-avrinningsområde

Volym
(Mm3)

Areal
(km2)

Max
djup
(m)

MLQ
vid utlopp
(m3/s)

Status
Eko/ke
m
2015*

Risk att god
kemisk status
inte uppnås år
2021
Eko/kem

Hjortsjön /S1

Ronnebyån

5,9

0,7

27

0,05

-

-

Horsasjön/S2

Ronnebyån

3,5

0,5

22

-

-

-

Långasjön/S3

Vierydsån

3,6

0,6

23

0,04

-

-

Stora
Skörjesjön/S4

Vierydsån

2,3

0,5

12

0,05

-

-

Halasjön /S5

ÅrydsånHällarydsån

2,6

0,6

12

0,05

-

-

Stora Skälen /S6

Nättrabyån

4,0

1,0

17

0,01

G/N

J/J

Sännen /S7

Listerbyån-Angelån

3,5

1,0

12,5

-

-

-

Ljusterhövden /S8

Listerbyån-Angelån

2,8

0,9

15

0,02

-

-

Listersjön m.fl. /S9

Listerbyån-Angelån

5,7

1,9

10

0,08

M/N

J/J

* Statusbedömning av sjöar klassade som vattenförekomster enligt svensk vattenförvaltning. Ekologisk status bedöms som antingen
H: hög, G: god, M:måttlig, O: otillfredsställande, eller D: dålig. Kemisk status bedöms som J: ja uppnår god status, eller N: nej uppnår inte god status.

Figur 6. Sjöar, potentiella vattenresurser
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4.4

Ytvattenresurser – Åar

I kommunen finns 5 utpekade resurser som utgör åar vars avrinningsområde överstiger 30
km2. Deras läge framgår av figur 7 nedan. Vid den regionala vattenförsörjningsplanen
användes MLQ (medellågvattenföring) > 0,1 m3/s som urvalskriteriet för åar.
I steg 2 bedömdes åarnas uttagspotential genom flödesuppgifter från SMHI:s flödesmodell SHype över Sveriges vattendrag. Även om flödesdata för många åar endast är simulerad och
inte bygger på uppmätt data är den tillräckligt bra för denna översiktliga analys. För
beräkningen av uttagspotentialen användes 10 % av MLQ (vattendragets
medellågvattenföring i en viss punkt). Denna schablonberäkning bygger på
vattenmyndighetens (HaV:s) rekommendationer. Vid val av flödespunkt i SMHI:s S-Hype
modell togs hänsyn till potentiellt förorenade områden och avloppsreningsverk, dvs. punkten
valdes uppströms kända föroreningskällor.
Efter genomgång av åarnas bedömda uttagspotential togs Vierydsån bort eftersom flödet i ån
var mycket lågt och således även potentiell uttagskapacitet.
I tabell 5 nedan sammanställs alla åar som pekades ut i Steg 1 och respektive uppgifter enligt
VISS och SGU.

Tabell 5. Åar i Ronneby kommun enl. VISS och Steg 1
Vattendrag

Punkt i SMHI:s
S-Hype modell
som användes
för bedömning
av flöde

MLQ
(m3/s)

Status
Eko/kem
2015*

Risk att god
kemisk status
inte uppnås år
2021
Eko/kem
J= ja ,N=nej

Bräkneån

Uppströms
Bräkne-Hoby

0,2

M/N

J/J

Ronnebyån

Utlopp
Rötlången

2,5

O/N

J/J

Listerbyån

Uppströms
Johannishus

0,11

-

-

Nättrabyån

Uppströms
Eringsboda

0,1

O/N

J/J

* Statusbedömning av sjöar klassade som vattenförekomster enligt svensk vattenförvaltning. Ekologisk status bedöms som antingen
H: hög, G: god, M:måttlig, O: otillfredsställande, eller D: dålig. Kemisk status bedöms som J: ja uppnår god status, eller N: nej uppnår inte god status.
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Figur 7. Potentiella vattenresurser, åar och sjöar samt deras avrinningsområden
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4.5

Vattenresurser utanför Ronneby kommun

En naturresurs sammanfaller sällan med kommunala gränser. Den kommunala
vattenförsörjningsplanen ska i första hand inventera och prioritera kommunens egna
vattenresurser. Men även större resurser i utanför kommungränsen som kan bli av betydelse
vid långvariga brist-/föroreningssituationer eller i ett flergenerationsperspektiv, bör tas upp.
I angränsande kommuner finns inga grundvattenresurser som pekas ut i detta sammanhang.
Däremot kan nämnas att flera av Ronneby kommuns potentiella ytvattenresurser, 2 sjöar och
4 åar, har avrinningsområde som sträcker sig över flera kommuner (se figur 7). Det största
avrinningsområdet tillhör Ronnebyån, vilket sträcker sig över totalt sex kommuner (inklusive
Ronneby kommun) och två län, Blekinge och Kronobergs län.
I tabell 6 nedan följer en redovisning över vilka av de potentiella ytvattenresurser som också
berör andra kommuner.
Tabell 6. Ytvattenresurser vars avrinningsområde sträcker sig utanför Ronneby kommun
Resurs

Avrinningsområde – berörda kommuner förutom Ronneby

Halasjön

Karlshamn

Stora Skälen

Karlskrona

Bräkneån

Karlshamn, Tingsryd, Växjö

Ronnebyån

Tingsryd, Lessebo, Växjö, Emmaboda, Uppvidinge

Listerbyån

Karlskrona , Tingsryd

Nättrabyån

Karlskrona, Emmaboda, Tingsryd

5

NUVARANDE VATTENFÖRSÖRJNING

5.1 Befolkning och vattenbehov
Ronneby kommun har 29 000 invånare 9 varav drygt 12 500 bor i huvudtätorten Ronneby..
Sedan 1980 har befolkningen i Blekinge län minskat med cirka 2% medan riket som helhet har
ökat med 9%. Sedan 2013 visar dock Ronneby kommun en växande befolkningstrend. Detta
beror främst på inflyttning från utlandet. Enligt den senaste översiktsplanen (remissversion
april 2017) pekar allt på en fortsatt stadig befolkningsökning fram till mitten av 2020-talet.
Enligt prognosen kommer det att bo > 31 000 invånare i Ronneby kommun 2035 (prognosen
sträcker sig inte längre).
Under år 2017 är ca 25 200 anslutna10 till dricksvatten från kommunala vattenverk.
Anslutningsgraden är således ca 87 %. Det innebär att 13 % av kommunens befolkning förses
med dricksvatten via egen brunn eller via en samfällighet.
Ronneby Miljöteknik som ansvarar för den kommunala dricksvattenproduktionen utgår från ett
nuvarande genomsnittligt vattenbehov på ca 60 l/s 11. Utgående ifrån att kommunalt anslutna
hushåll ökar i samma takt som befolkningstrenden, dvs. med ca 7%, innebär det att ca 27 000
anslutna invånare år 2035. Det genomsnittliga vattenbehovet kommer då vara ca 64 l/s.

9

Ronneby 2035 – Förslag till översiktsplan för Ronneby kommun (april 2017)
Uppgift Ronneby Miljöteknik
11 Här utgås från 200 l/person och dygn (uppgift Ronneby miljöteknik)
10
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Figur 8. Översikt över Ronneby kommuns vattenverk och antalet anslutna

Gällande de nio kommunala vattentäkternas (Figur 8) lovgivna uttagsmängder så utnyttjas
endast 40 -75 % av tillståndsgivna mängder. De lovgivna uttagsmängderna medger därmed
med väl tilltagen marginal en 7%-ökning.
Det är däremot inte en självklarhet att de nuvarande vattentäkterna verkligen kan leverera mer
än dagens uttagsmängder. Även kommande klimatförändringar (lågvattenflöde, minskande
grundvattenbildning och havsnivåhöjning) och flergenerationsperspektivet bör beaktas och
frågan om möjliga/realistiska framtida uttagsmängder bör utredas vidare.
Av årligt debiterad vattenmängd utgör 74% hushållsvatten, vilket motsvarar ca 1,2 Mm3/år12.
Förutom hushållsvatten förser kommunen även kommunala och andra allmänna anläggningar
med vatten. Denna förbrukning utgör ca 7 % av debiterad vattenmängd, vilket är ca 120 000
m3/år. Därutöver förser kommunen även industriell verksamhet med dricksvatten. Mängden
utgör ca 15 % av debiterad vattenmängd, ca 250 000 m3/år. Huruvida detta behov i framtiden
kommer öka eller minska är idag inte förutsebart.
Vattenbehovet kan variera under året. Under sommartid ökar vattenbehovet som en
konsekvens av att befolkningen tillfälligt ökar med flera fritidsboende, främst gäller det i
attraktiva kustområden. Detta utgör en stor utmaning för dricksvattenförsörjningen.
Flera av kommunens kustbebyggelseområden tillhör redan nu till de s.k. bristområdena.
Många enskilda brunnar eller samfälligheter med egna mindre vattentäkter drabbas tidvis av
vattenbrist eller har kvalitetsproblem och är exempelvis påverkade av saltvatten. Flera
fastigheter/samfälligheter önskar därför kunna ansluta sig till det kommunala Va-nätet. Den
planerade utbyggnadstakten framgår av kommunens aktuella VA-plan13.

12
13

Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge län (remissversion 2017)
VA –plan antagen 2018-04-26 https://www.ronneby.se/download/18.30145aa416367c60b499f5b0/1527162475574/VA-

plan%20Ronneby%20kommun.pdf
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Figur 9. Översikt över kända enskilda brunnar och kommunala uttagsbrunnar

5.2 Kommunala vattentäkter
Den kommunala dricksvattenförsörjningen baseras idag på uttag av grundvatten i jord och
berg och delvis på ytvatten som används för att förstärka grundvattenbildning. De kommunala
vattentäkterna redovisades i detalj i samband med vattenförsörjningsplanens första steg14 .
I tabell 7 nedan sammanställs några viktiga uppgifter kring kommunens vattentäkter. För
närmare beskrivning hänvisas till ovan nämnd rapport.

14

Potentiella vattenresurser inom Ronneby kommun, WSP, 2014-01-14

20 | 10247289 • Vattenförsörjningsplan Ronneby

Tabell 7. Sammanställning över kommunala vattenverk och vattentäkter
Vattenverk

Samhällen
som
försörjs

Antal
anslutna
personer

Vatte
ndom

VSO

Brunnar

Vattenresurs

Behandling i VV

Kärragården

Ronneby,
Ronnebyhamn,
Johannishus,
Listerby,
Kuggeboda
, Saxemara
m.fl.

15000

1970,
2004

Finns, dock
ej tidsenligt

6 st.
filterbrunnar,
grundvattenbildning
förstärks mha
ytvatten från
Listerbyån via
flera
infiltrationsdammar

Listerbyån och
Johannishusåsen

Ytvattnet:
mikrofilter,
kemisk fällning
med aluminium
och pH-justering
med lut;
Råvattnet:
luftning och pHjustering med lut
samt UVbehandling

Brantafors

Kallinge,
Bredåkra
och
Hasselstad
m.fl.

7000

Finns
ej, på
gång

Finns ej
men på
gång (VSO
för nedlagd
täkt
upphävdes
2017)

4 st.
filterbrunnar i
Karlsnäs

Fram till 2014
användes
Bredåkradelta,
ny vattentäkt i
Karlsnäs togs
delvis i drift
sedan 2015

Backaryd

Backaryd

400

Finns

2 st. grusfilterbrunnar

Isälvsavlagring
Backaryd

Hallabro

Hallabro

270

Finns

2 st.
bergborrade
brunnar

Berggrund

Dönhult

BräkneHoby

2000

Finns

1 st.
grusfilterbrunn

Isälvsavlagring
Bräkne - Hoby

Belganet

Belganet

100

Finns

1 st.
bergborrad
brunn (G1)

Berggrund

Eringsboda

Eringsboda

400

Finns

1 st.
bergborrad
brunn

Berggrund

Luftning och
kemisk fällning
med järnklorid,
filtrering i
Dynasandfilter,
dosering av
KMnO4 och lut
för att fälla ut
mangan,
snabbfiltrering,
kolfilter och UVbehandling
Luftning, kemisk
fällning med
järnklorid,
dynasandfilter,
snabbfilter, pHjustering med lut;
kolfilter, UVbehandling
Kemisk oxidation
(KMnO4) av
järn- och
mangan genom
luftning och
sandfilter, vidare
pH-justering
(alkalisk massa),
radon-avskiljning
och desinfektion
via UV-ljus
Rening av nitrat
med jonbytare
(Cl-), pHjustering med lut
och desinfektion
via UV-ljus
Luftning i
oxidationstank
för avskiljning av
järn- och
mangan,
sandfilter, pHjustering
(alkalisk massa),
radonavskiljning,
avskiljning av
fluorid och
desinfektion via
UV-ljus
Kemisk oxidation
(KMnO4/NaOH)
av järn- och
mangan genom
luftning och
sandfilter,
kemisk fällning
med aluminium,
pH-justering
(NaOH) och
desinfektion via
UV-ljus

1992

Finns

Kvalitet
råvatten/ytvatten/in
ducerat vatten
enligt
Livsmedelsverkets
riktlinjer
Ytvattnet: förekomst
av bakterier och
andra
mikroorganismer,
höga värde för
aluminium, järn och
mangan, högt COD,
högt färgtal, hög
turbiditet
Grundvatten+inducerat vatten: delvis
hög järnhalt, hög
turbiditet
Höga värden av järn
och mangan, delvis
högt färgtal,
bekämpningsmedelsrester (2003)

Höga halter av
mangan, högt färgtal;
bekämpningsmedelsrester (2003 och
2013)

Höga halter av järn,
mangan och radon,
högt färgtal och hög
turbiditet,
bekämpningsmedelsrester (2003)

Höga nitrathalter,
bekämpningsmedelsrester (2003)

Höga halter av järn,
mangan, fluorid och
radon, hög turbiditet,
rel. höga halter av
klorid

Höga halter
aluminium, järn,
mangan, fluorid, hög
turbiditet och högt
färgtal

10247289 • Vattenförsörjningsplan Ronneby | 21

Vattenverk

Samhällen
som
försörjs

Antal
anslutna
personer

Vatte
ndom

VSO

Brunnar

Möljeryd

Möljeryd

8 hushåll

Finns
ej

Finns ej

1 st. grävd
brunn, ca 5 m
djup

Galtsjön

Galtsjöns
rastplats
och
restaurang

Bl a.
Besökare
av Trafikverkets
rastplats

Finns
ej

Finns ej

1 st
bergborrad
brunn, 61 m
djup,
brunnskapacit
et 3 l/s (G1)

Vattenresurs

Behandling i VV

Berggrund

Luftning och
filtrering i
sandfilter, ibland
med kemisk
oxidation med
KMnO4;
avskiljning av
nitrat i nanofilter,
desinfektion via
UV-ljus, pHjustering med lut
Kemisk oxidation
av järn- och
mangan
(KMnO4) med
luftning och
filtrering
(oxidationstank),
avhärdning med
jonbytare (Na+)
och pH-justering
med alkalisk
massa

Kvalitet
råvatten/ytvatten/in
ducerat vatten
enligt
Livsmedelsverkets
riktlinjer
Hög halter av
mangan och nitrat

Förekomst av
bakterier och andra
mikroorganismer,
höga halter av COD,
järn, mangan, fluorid,
hög turbiditet och
högt färgtal

Vattendom. Inte alla kommunala vattentäkter har en gällande vattendom. För de nya borrade
uttagsbrunnarna i Eringsboda vattentäkt pågår en tillståndsprocess.
Beroende på brunnarnas kapacitet, råvattnets kvalitet och VA-anläggningars skick begränsas
det verkliga uttaget.
Råvattnet. Med råvattnet avses det obehandlade vattnet. Kvaliteten varierar mellan de olika
vattentäkter. Råvattnet som kommer från grundvattenmagasin i jord har generellt sett en bra
kvalitet. Som det är vanligt för vattentäkter i jord kan de kännetecknas av ett lågt pH, hög
turbiditet, högt färgtal och ibland höga järn- och manganhalter. Även problem med nitrat och
bekämpningsmedelsrester kan förekomma.
Råvattnet från vattentäkter i urberg karakteriseras av höga metallhalter, främst järn och
mangan. Därutöver kan det finnas höga fluoridhalter och radiaktiva ämne som radon.
I tabell 7 visas en sammanställning över de kommunala vattentäkters egenskaper och
vattenkvalitet.

5.3 Nedlagda och nya vattentäkter
Brantafors vattenverk, som byggdes om under 2009/2010, försågs fram till 2014 med råvatten
från fyra grusfilterbrunnar i Bredåkradeltat. Vattentillgången var god och täkten var skyddad
med ett omfattande vattenskyddsområde. Ändå påträffades år 2013 miljögiftet PFAS i
vattentäkten. Efter inledande försök med att rena vattnet lades vattentäkten ner 2014.
Brantafors vattenverk vid det tillfället redan ihopkopplad med Kärragårdens vattenverk, som
förses med råvatten från vattentäkter i Johannishusåsen, och kunde således användas som
reserv åt Brantafors. Kommunen påbörjade därefter arbetet med att hitta en nya vattentäkt åt
Brantafors. Redan 2015 borrades nya brunnar i Karlsnäs ca 6 km norr om Brantafors
vattenverk. Sedan sommaren 2015 är en av dessa brunnar kopplad till Brantafors vattenverk.
Inkopplingen av övriga brunnar är på gång och beräknas vara klar innan 2020.
Tillståndsprocessen och arbetet med framtagande av ett nytt vattenskyddsområde har
påbörjats.
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Nya vattentäkter letas även i Eringsboda och kring Hjälmsa, då befintliga vattentäkter uppvisar
kvalitetsproblem. I Eringsboda har det borrats nya uttagsbrunnar och tillståndsprocessen
pågår. Även i Hjälmsa finns nya brunnar på plats men tillståndsprocessen har ännu inte
påbörjats.

5.4 Enskilda brunnar
Som tidigare nämnts förses ca 3 800 av Ronneby kommuns invånare, 13 % av kommunens
befolkning, med dricksvatten via egen brunn eller via en samfällighet.
Det finns dock inget register över alla enskilda brunnar. Ett stort antal av borrade
dricksvattenbrunnar finns redovisade i SGU:s brunnsarkiv medan de flesta grävda brunnarna
inte registreras här. Således saknas ett heltäckande underlag gällande enskilda brunnar.
Brunnar som omfattas av brunnsarkivet redovisas i figur 9. Förutom för hushålls-/dricksvatten
kan enskilda brunnar även användas för bl a djurhållning, bevattning eller energiändamål.
Nationella undersökningar har visat att enskilda brunnar ofta drabbas av kvalitetsproblem. Det
kan gälla förekomst av bakterier, höga radonhalter, höga halter av kväveföreningar, fluorid,
salt grundvatten, vägsalt, tungmetaller och bekämpningsmedel. Men även vattentillgången i
enskilda brunnar kan tidsvis vara ett problem, framför allt för grävda brunnar.

5.5 Övrig verksamhet
Det finns industrier och kommersiell verksamhet som förses med vatten från kommunen,
mängden utgör ca 15 % av kommunens debiterade vattenmängd. Men det finns även
verksamheter som förses med vatten via en egen vattentäkt. Det finns dock inget underlag
över dessa vattentäkter. Vissa verksamheter är i behov av mer vatten än andra.
Även inom jordbruket behövs periodvis, dvs. under växtperioden, stora vattenmängder, främst
för bevattningsändamål. Men även djurhållning kräver vatten. Detta behov är dock jämnt
fördelat under året. Ronneby kommun är i jämförelse med andra kommuner i länet,
exempelvis Sölvesborg, en mindre jordbruksintensiv kommun.

5.6 Bristområden
Med bristområden menas områden där det finns brist på tillräcklig mängd vatten av sådan
kvalitet som är ändamålsenlig för enskild vattenförsörjning.
Exempelvis kan längs kommunens långa kustlinje och på öar uppstå problem med
saltvatteninträngning vid överuttag som kan inträffa under sommartid där behovet även för
fritidsboende ökar. Men även några kilometer innåt land kan det finnas en
saltvattenproblematik, där landområden tidigare täcktes av havsvatten och där relikt saltvatten
kan påträffas. Dessa områden framgår av figur 10.
Enskilda hushåll som försörjes via en grävd brunn i jordlagren kan uppleva bristsituationer
under perioder med liten grundvattenbildning/nederbördsfattiga perioder (april - september)
och när behovet är som störst. Normalt är grundvattenbildningen tillräckligt stor om man ser till
den årsvisa nederbörden. Problem med vattentillgång förutspås att öka successivt med längre
torrperioder och med ökad vattenanvändning.
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Förutom saltvattenproblematik kan det även uppstå kvalitetsproblem genom viss
markanvändning som avloppsinfiltration, trafikerade vägar, oljetankar eller
bekämpningsmedelsanvändning.

Figur 10. Översikt över befintliga och potentiella hot mot vattenresurser

5.7 Reservvattenförsörjning
Reservvattenförsörjning är en alternativ dricksvattentillgång på kort eller lång sikt. En
reservvattentäkt ska kunna tas i drift när ordinarie vattentäkt inte kan användas för
dricksvattenproduktion. Tänkbara orsaker för sådana situationer kan vara olika
föroreningssituationer eller ledningsbrott och så vidare. För att kunna fungera som en ”äkta”
reservvattentäkt ska uttagsbrunnen uppvisa samma kapacitet och inte använda sig av samma
magasin/resurs som ordinarie täkt.
Ronneby kommun saknar renodlade reservvattentäkter. I dagsläget behöver alla disponibla
vattentäkter användas i den normala driften. På sikt planeras den nya vattentäkten i Karlsnäs
kunna fungera som reservvattentäkt åt Kärragården.
Med ökad utbyggnadstakt av kommunalt VA-nät kommer flera täkter via ledningsnätet kunna
vara ihopkopplade och kunna utgöra reserv åt varandra.
Eventuella ledningsdragningar till grannkommunernas VA-system skulle kunna höja
kommunens reservvattenkapacitet ytterligare.
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6

PÅVERKAN

6.1 Vattenkvalitet
Vad god vattenkvalitet är och hur vattenkvalitet påverkas är ett vitt område och kommer därför
bara delvis kunna belysas här.
När nederbördsvatten infiltrerar i markens översta skikt, som består av mer eller mindre
nedbrutet organiskt material, sker en utjämning av väte – och metallkatjoner. Längre ner, i
rotzonen, tillförs ytterligare metallkatjoner. Växterna tar genom sina rötter upp näringsämnen
och vatten och avger vid andning koldioxid till rotzonen. När koldioxiden löses i markvatten
bildas kolsyra som i sin tur bidrar till fortsatt vittring under vattnets färd mot grundvattnet.
Längs grundvattnets flödesvägar sker ytterligare vittring och mineralomvandling. När
grundvatten strömmar genom porer och sprickor löses ämnen från jord- och berglager upp tills
kemisk jämvikt inträder mellan vattnet och omgivande medium. Mineralsammansättningen i
jord och berg, förekomsten av organiskt material och omsättningshastigheten bestämmer
således grundvattenkvaliteten.
För ytvatten variererar sammansättningen på avrinningsområdets karaktär och dess
användning. Av tabell 8 framgår normala variationer i sammansättningen hos yt- och
grundvatten. En generell jämförelse mellan ytvatten- och grundvattentäkter finns i tabell 9.
Tabell 8. Normala variationer i sammansättning hos yt- och grundvatten15

Parameter

Grundvatten

Ytvatten

Temperatur ( C)
Färgtal
Grumlighet
Org. ämnen som CODMn
Lukt och smak

Jämn, ca 8-10
Lågt, 0-10
Vanligtvis ingen
Låg, 0-3
Vanligtvis ingen

Varierande, 0-20
Ofta högt, 10-100
Tydlig
Ofta hög, 2-25
Ofta tydlig

Hårdhet i tyska grader (odH)
Järn, mangan
Klorid, nitrat, sulfat, fluor
Vätekarbonat (mg/l)
Kolsyra (mg/l)
Syra (mg/l)
Bakteriell förorening

Ofta hög, 5-25
Ibland hög
Ibland hög
Ofta hög, 60-400
Hög, 10-100
0 eller låg
Vanligtvis ingen

Låg, 0-5
Oftast enddast spår
Låg
Låg, 5-50
Låg, 0-10
Vanligtvis hög, 5-15
Påtaglig eller stor

o

Tabell 9. Jämförelse mellan yt- och grundvatten ur dricksvattenperspektiv
Grundvatten

Ytvatten

+ Jämn kvalitet under hela året
+ Låg temperatur
+ Lågt organiskt innehåll
+ Hög mikrobiologisk säkerhet
+ Enkla processer i vattenverken med få
beredningssteg

+ Oftast stora volymer
+ Förhållandevist lätt att rena vid ev. förorening, men däremot kan
det vara ett snabbt förlopp vid en olycka
- att det förorenade vattnet snabbt går igenom vattenverken.

— Oftast små volymer
— Dyrt och svårt att rena om grundvattnet
förorenas, kan ta lång tid.

— Högt organiskt innehåll
— Osäkerhet inom mikrobiologin
— Avancerade och förhållandevis dyra processer i vattenverken
— Ojämn kvalitet under året
— Hög temperatur under sommaren

15

Svenskt vatten, Dricksvattenteknik 1, publikation U6 (2010)
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Även många antropogena faktorer kan påverka vattnets kvalitet. Överallt där människan
bosätter sig och är verksam i stor skala kan grundvattnets kemiska sammansättning påverkas.
Här kan nämnas forna stora depositioner av försurande svavelföreningar som ledde till ökande
sulfathalter samt sjunkande alkalinitet och pH, vilket sedan resulterade i ökad rörlighet av
metaller i marken och grundvattnet. En annan faktor är depositionen av kväveföreningar i
jordbruksområden som ger ett ökat kväveläckage och leder till höga nitrathalter i yt- och
grundvatten. Även påverkan från enskilda avlopp kan förutom mikrobielll förorening även ge
höga nitrat och kloridhalter. Flera riskscenarier beskrivs närmare i kap.6.2.
Kontroll
När det gäller de kommunala vattentäkterna i kommunen följs ett av tillsynsmyndigheten
godkänt kontrollprogram som ska kontrollera dricksvattenkvalitén på producerade vatten och
verifiera att Livsmedelverkets riktlinjer uppnås. Provtagningar omfattar fysikaliska, kemiska
och mikrobiella parametrar och genomförs på råvatten, utgående dricksvatten vid
vattenverken och på dricksvatten vid utvalda ställen på ledningsnätet/hos abonnenterna.
Följande kvalitetsproblem har hittills uppmärksammats i kommunens vattentäkter:









Höga metallhalter (järn, mangan, aluminium)
Nitrat
Hög turbiditet, höga färgtal, höga COD-värde
Klorid
Bekämpningsmedelsrester
Mirkobiell förorening
Radon
PFAS

När det gäller enskilda vattentäkter kan även dessa uppvisa ovannämnda kvalitetsproblem.
Däremot finns det inga kontrollkrav från Livsmedelverket eller andra myndigheter på enskilda
vattentäkter, men en rekommendation om att man som brunnsinnehavare regelbundet
kontrollerar sittt dricksvatten.
Därutöver utför SGU, på nationell nivå, och Länsstyrelsen, på regional nivå, kvalitetskontroller
på utvalda ämnen.

6.2 Potentiella föroreningskällor
Överallt där människor bor och vistas uppstår risk för grund- och ytvattenförorening. Riskerna
är dels förknippade med vårt boende och dels med olika typer av verksamheter. När
bebyggelse och befolkningsmängd ökar, blir även riskerna större.
Följande text beskriver vanliga verksamheter och typer av markanvändning som kan utgöra
risk för förorening av en vattentäkt. Föroreningshoten kan vara:
•

tillfälliga eller akuta punktutsläpp, till exempel en tankbilsolycka

•

långvarigt pågående punktutsläpp till exempel från avloppsinfiltration

•

långvariga diffusa utsläpp, från exempelvis bekämpningsmedel och näringsämnen i
samband med växtodling
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6.2.1

BOSTADSBEBYGGELSE

De vanligaste riskerna kopplat till bostadsområden är användningen av bekämpningsmedel i
trädgårdar, biltvätt som inte sker på särskilt inrättad anläggning samt eventuell förekomst av
enskilda avlopp och energianläggningar (bergvärme/jordvärme/villaolja).
Vid samlad bostadsbebyggelse finns ofta kommunala dag- och spillvattennät. Vid exempelvis
otäta ledningar finns risk för spridning av orenat spillvatten till omgivande mark och
grundvatten.

6.2.2

JORD- OCH SKOGSBRUK

Jord- och skogsbruk kan innebära risk för spridning av oönskade ämnen till yt- och
grundvatten i form av:
Oönskade ämnen
•
Växtnäringsämnen
•
Bekämpningsmedel
Riskkällor
•
Drivmedelsupplag
•
Uppställningsplatser för maskiner
•
Djurhållning
•
Timmerupplag
•
Avverkning
Inom jordbruket är det framförallt hantering och spridning av bekämpningsmedel och
växtnäringsämnen som innebär en föroreningsrisk. Djurhållning kan innebära näringsläckage
men också risk för spridning av mikrobiella föroreningar.
Skogsavverkning och markberedning kan medföra ökat läckage av organiskt material,
näringsämnen och markpartiklar ut till vattendrag och grundvatten. Skogsbruk kan även
innefatta spridning av bekämpningsmedel.
Till lantbruk och skogsbruk hör också ofta hantering av drivmedel i arbetsfordon som kan
innebära en föroreningsrisk vid läckage, spill eller olyckor.

6.2.3

INDUSTRIER

De riskkällor som generellt kan förknippas med industrimiljöer är:
•
•
•
•
•
•

Förorenat dagvatten och spillvatten
Hantering av miljöfarliga ämnen
Tunga transporter (farligt gods)
Brand (förorenat släckvatten)
Cisterner, förvaringstankar
Förorenad mark

Även om en industri inte är i drift kan risker kvarstå i form av exempelvis kvarvarande
förvaringstankar och markföroreningar.

6.2.4

KOMMUNALT SPILLVATTEN

Risk för utsläpp av spillvatten kan förekomma vid avloppsreningsverk, från spillvattenledningar
och pumpstationer. Då avloppsreningsverken och/eller spillvattennäten överbelastas kan
bräddning förekomma vilket innebär utsläpp av orenat vatten. Tekniska driftproblem och otäta
spillvattenledningar kan också innebära läckage till omgivande mark och grundvatten.
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6.2.5

VÄGAR

De riskkällor som är relaterade till vägar är:
•
•
•
•
•
•

Olyckor
Transport av farligt gods
Slitage på vägar och fordon (oljedropp, partikelspridning mm)
Beläggningsarbete
Läckage av bränsle
Vägsalt

Vid trafikolyckor finns alltid en risk för läckage av drivmedel. Upplag med exempelvis oljegrus
och asfalt innebär en risk för föroreningsspridning och även upplag av snö under vintertid.
Halkbekämpning kan leda till spridning av salt till yt- och grundvatten. Markarbeten i samband
med vägbyggen kan frigöra föroreningar.

6.2.6

OLYCKSHÄNDELSER

De olyckstyper som vanligtvis är relevanta för vattenskydd är:
•
•
•

Brand
Översvämning
Vägolycka

Släckvatten kan innebära att stora mängder föroreningar (exempelvis PFAS) tillförs yt- och
grundvattnet.
Översvämningar innebär en generellt ökad risk för föroreningstransport, men även risk för
utsläpp av orenat spillvatten som beskrivs ovan.
Vid trafikolyckor finns alltid en risk för läckage av drivmedel från fordonstankar. Sker olyckan
med lastbil som transporterar farligt gods finns ytterligare en dimension av risken.

6.2.7

AVFALLSDEPONIER

Lakvattenläckage från deponier kan utgöra ett hot mot vattenkvaliteten. Graden av risk beror
bland annat på vilken typ av avfall som deponerats samt omgivande geologi och eventuella
skyddsåtgärder.

6.2.8

TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA MARKARBETEN

Schaktning, muddring och borrningsarbeten innebär uppslamning av finmaterial och ökad
mobilitet för eventuella föroreningar bundna till markpartiklar. En minskad eller utebliven
omättad zon innebär minskad nedbrytning och fastläggning av förorenande ämnen. Olyckor
kopplade till arbetsfordon och läckage av drivmedel från dessa utgör också en risk. Jordlagren
kan bli genombrutna eller omrörda och därmed ändra genomsläppligheten, därigenom kan det
bli lättare för föroreningar att spridas. En ändrad grundvattennivå, till exempel vid
vägskärningar, kan orsaka ändrade strömningsriktningar vilket kan innebära mindre
tillrinningsområde eller minskad grundvattenbildning. Materialtäkter i grundvattenmagasin
innebär att magasinet krymper, och även om det skulle fyllas ut igen i ett senare skede har det
i regel ändå medfört en sämre förmåga att bära och leda vatten.
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6.2.9

ÖVRIGT

Övriga risker kan exempelvis vara platser där hantering av bekämpningsmedel och/eller
växtnäringsämnen sker i större omfattning än hos en enskild fastighetsägare. Detta kan till
exempel vara idrottsplatser, golfbanor, plantskolor och kyrkogårdar. Här utgörs risken av
spridning och hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen. Det kan också finnas
punktkällor som utgör en risk och en sådan kan vara transformatorstationer. Beroende på
transformatortyp kan dessa innehålla upptill 225 liter olja. Andra riskobjekt kan vara
brandövningsplatser, flygfält eller andra militära anläggningar, varifrån olika utsläpp av
vattenförorenade ämnen kan ske. I närhet till idrottsplatser med konstgräs kan även
mikroplaster i stora mängder tillföras vattnet.

6.3 Saltvatten
Salt grundvatten, det vill säga höga kloridhalter, är inte ovanliga i bergborrade brunnar.
Förhöjda kloridhalter kan orsakas av antropogena källor som till exempel vägsaltning, avlopp
eller lakvatten från deponier. En vanligt förekommande orsak är emellertid påverkan eller
inträngning av havsvatten, antingen relikt (fossilt) saltvatten från perioder då stora delar av
landet var täckt av hav, eller direktinträngning av havsvatten.
Direkt saltinträngning från havet kan uppstå vid stora grundvattenuttag i kustnära områden,
inom ett avstånd av ca 1 km från havet. Desutom ökar risken ytterligare inom områden med
låga grundvattennivåer. Normalt råder ett utflöde av sött grundvatten till havet, men om
påverkansområdet som uppstår till följd av uttaget kring brunnen når havet, kan salt
grundvatten strömma in mot brunnen och förorena en akvifär under mycket lång tid.

6.4 Klimatpåverkan
Med dagens kunskapsläge anses det säkerställt att klimatet i Ronneby kommun kommer att
förändras framöver. Hur snabbt och med vilken intensitet beror på många olika faktorer, bla
verkställande och effekten av olika utsläppsreducerande åtgärder.
Förmodligen kommer temperaturen att öka med ca 2 grader fram till mitten av seklet och
ytterligare uppvärmning kan ske i slutet av seklet. Nederbördsmängden förväntas öka, med
störst ökning under vintermånaderna.
Medeltillrinningen i vattendrag och sjöar förväntas minska under stora delar av året förutom
under vintern. Beträffande vattendragen kommer tillfällena med både högvatten- och
lågvattenflöden att öka.
Havsnivån kommer att höjas samtidigt som medel- och högvattenstånd kommer att öka, se
figur 11. Ras- och skredriskerna samt vindklimatet förväntas inte skilja sig väsentligt åt från
dagens klimat16.

16

Framtida högvatten. Länsstyrelsen Blekinge Län (2012)
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Figur 11. Översikt över områden i Ronneby kommun som kan kommas att påverkas av en 3 m höjning av havsnivå,
vilket är strax över beräkningarna för högsta högvatten år 210017.

Andra tänkbara klimatförändringar:





Längre växtperioder ger större bevattningsbehov
Större avdunstning minskad grundvattenbildning
Brandrisksäsongen blir längre
Ökad risk för skyfall ökar översvämningsrisk och smittorisk

Även grundvattenbildningen påverkas av förändringar i nederbörd och temperatur, vilket leder
till förändrade grundvattennivåer. Både höjda och sänkta grundvattennivåer kan leda till en
ändrad flödesriktning av grundvattnet. Det innebär att föroreningar kan transporteras mot en
dricksvattenbrunn där flödesriktningen tidigare var riktad bort från brunnen.
Förändringar i grundvattennivåer påverkar även mäktigheten på den omättade zonen. En liten
omättad zon kan leda till sämre fastläggning och nedbrytning av föroreningar vilket kommer att
påverka grundvattenkvaliteten.
Den ökade nederbörden kan medföra fler och större översvämningar samt höjda
ytvattennivåer som kan påverka grundvattnet genom ökat inflöde av ytvatten till
grundvattenmagasinet.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har sedan 1998 inventerat och
prioriterat vilka svenska vattendrag som ska karteras med avseende på översvämning. AV
åarna inom Ronneby kommun är det endast Ronnebyån som ingår i prioriterade objekt och
har karterats 201518. Karteringen visar att ett högt vattenﬂöde bland annat översvämmar delar
av nedre Brunnsparken, Ronneby golfbana, Kockums industriområde och de närmsta
områdena längs med hela ån. Vid höga ﬂöden kan också dammanläggningar längs
vattendragen översvämmas och vatten kan hitta nya sidofåror.
Översvämningsriskerna är även kopplade till dagvatten- och avloppsnätet. Kraftig nederbörd
kan leda till överbelastade ledningsnät, vilket medför att vägar och gator blir stående under
vatten.
Med klimatförändringar väntas stigande havsnivåer som innebär att risken för
saltvatteninträngning ökar i kustnära brunnar. Länsstyrelsen i Blekinge län tog år 2012 fram en

17
18

Ronneby 2035 – Förslag till översiktsplan för Ronneby kommun (samrådshandling 2017)
Översvämningskartering utmed Ronnebyån, MSB (2015)
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rapport19 där översvämningsområden enligt två scenarier, min- och maxscenariot, för den
globala havsnivån för år 2100 presenterades. Enligt dessa beräknas medelhavsnivån vid
Blekingekusten stiga med 0,4 – 1,5 m och högvattennivån med 1,8 – 2,8 m (se figur 12).

Figur 12. Framtida översvämningsområden vid Ronneby enligt min- och maxscenariot för högvattenförhållanden år
2100.

Sammantaget: Klimatförändringen är ett faktum och vattenresurser kommer att påverkas mer
eller mindre. Hur mycket och i vilken grad är ännu svårt att förutse. Eftersom det är ett mycket
komplext ämne kan i detta skede ingen mer detaljerad klimatpåverkan för vattenresurserna

19

Framtida högvatten. Länsstyrelsen Blekinge Län (2012)
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redovisas. Kommunen bör framledes, i en separat utredning belysa denna påverkan på de
prioriterade vattenresurserna närmare. Det är även viktigt att utreda åtgärder för att öka
landskapets vattenhushållande förmåga med syfte att gynna grundvattenbildning.

6.5 Sårbarhet
En grundvattenresurs sårbarhet i förhållande till föroreningsrisk är till stor del beroende av
markens genomsläpplighet, dvs. sedimentens kornstorleksfördelning, sorteringsgrad och
mäktighet. Områden med hög genomsläpplighet innebär generellt en större sårbarhet för
grundvattenmagasin.
Allmänt kan sägas att om jordlagren inom en vattentäkts tillrinningsområde domineras av
grovkorniga och välsorterade sediment finns en större risk för föroreningsspridning.
Beträffande sjöars eller vattendragens skydd mot föroreningar och med hänseende på
jordlagrens sårbarhet inom resursens avrinningsområde kan man utgå från omvända
förhållanden. Frånsett avståndet till resursen kan ”täta” jordarter underlätta
föroreningstransport medan grovkorniga sediment kan bromsa upp och eventuellt fastlägger
förorening. Nedan sammanställs olika jordarter/geologiska enheter och deras generella skydd
för vattenförekomster.

Tabell 10. Markens skydd mot föroreningar

Geologi

Skydd för
ytvattenförekomster

Lera
Silt

Skydd för
grundvattenförekomster

låg

hög

medel

medel

Isälvssediment

hög

låg

Morän (lerig)

låg

medel

Morän (sandig)

hög

hög

Sand

hög

låg

Grus

hög

låg

Svämsediment

medel

medel

Torv

hög

hög

Urberg

låg

låg/hög

6.6 Skydd av vattenförekomster
Bästa sättet att skydda en vattentäkt är att inrätta vattenskyddsområde som vanligen omfattar
hela tillrinnings- eller avrinningsområdet. Vattenskyddsområdets syfte är att skydda
vattenförekomstens tillgång och kvalitet i ett flergenerationsperspektiv.
Men det finns även andra möjligheter, vilka åtminstone delvis kan innebära ett visst
vattenskydd som:




Fysisk planering – kommunal översiktsplan (framhålla vattenförekomster vikt för den
framtida dricksvattenförsörjningen)
Vattendom (ett sätt att slå vakt om resursen)
Riksintresse
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Egenkontroll
Beredskapsplan
Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Dessutom kan det finnas andra skydd, som Natura 2000 eller naturreservat, som indirekt
förhindrar negativ påverkan på vattenresursen.

7

PRIORITERADE POTENTIELLA
DRICKSVATTENFÖREKOMSTER

Alla potentiella vattenresurser inventerades med avseende på bl a vattenkvalitet,
uttagskapacitet, aktuella och framtida risker, sårbarhet, skydd och värde.
I bilaga 1 redovisas inventeringsunderlag som sammanställdes (Steg 2) inför
prioriteringsarbetet (Steg 3). För prioriteringen valdes tre olika nivåer: hög, medel, låg. Vissa
resurser valdes att inte prioriteras alls. Varje vald prioriteringsgrad motiverades och förslag till
åtgärder lämnades.
För att tydliggöra resursernas påverkansområde lades en 200-m buffertzon kring samtliga
resurser enligt samma metod som användes för den regionala vattenförsörjningsplanen. För
Ronnebyån, kommunens enda å med en översvämningskartering, kompletterades
vattendraget även med redovisade översvämningsplan.
För grundvattenresurser redovisas även generella tillrinningsområden.

7.1 Sjöar
I tabell 11 redovisas resultat av prioriteringsarbetet avseende Ronneby kommuns sjöar. Av
tabellen framgår vald prioriteringsgrad samt motivering och föreslagen åtgärd. Övriga
potentiella resurser redovisas i bilaga 1. Deras läge framgår av figur 13.

Tabell 11 . Översikt över kommunens prioriterade sjöar
Namn på
Prioritering
Motivering
resursen

Åtgärder

Hög, medel, låg

Argumentation för vald prioriteringsgrad

Vad behöver göras för att stärka
eller skydda resursen?

Sännen/S7

Medel

Resursen står via Listerbyån i förbindelse med
Listersjön. Eventuell kan Listersjöns kapacitet
förstärkas härifrån.

Listersjön mfl
/S9

Hög

Listersjön/Listerbyån används idag för
förstärkning av grundvattenresursen
Johannishusåsen vid Leråkra och Djurtorp.
Befintlig anläggning är av hög status.

Klimatpåverkan och
uttagskapacitet bör utredas. Bör
beaktas vid framtagning av
Listersjöns vattenskyddsområde.
Detaljerad uttagsprognos bör tas
fram. Klimatpåverkan bör utredas.
Vattenskyddsområde för
Johannishusåsen bör även
innefatta sjön.

10247289 • Vattenförsörjningsplan Ronneby | 33

Figur 13. Översikt över prioriterade ytvvatten, sjöar och vattendrag
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7.2 Vattendrag
I tabell 12 redovisas resultat av prioriteringsarbetet avseende Ronneby kommuns vattendrag.
Av tabellen framgår vald prioriteringsgrad samt motivering och föreslagen åtgärd. Övriga
potentiella resurser redovisas i bilaga 1. Deras läge framgår av figur 13.

Tabell 12 . Översikt över kommunens prioriterade vattendrag
Namn på
Prioritering Motivering
resursen

Åtgärder

Hög, medel,
låg

Argumentation för vald prioriteringsgrad

Vad behöver göras för att
stärka eller skydda resursen?

Bräkneån

Hög

Bättre kartläggning av
vattenkvaliten och
klimatpåverkan behövs.
Kartläggning av föroreningar i
Bräkneåsen.

Ronnebyån

Hög

Kan bli mycket viktig för vattenförsörjning i BräkneHoby. Med befintligt underlag anses resursen har
tillräcklig bra kvalitet och kapacitet för kunna
användas för förstärkning av befintliga
grundvattentäkter i Dönhult och framtida i Hjälmsa.
Nedströms Dönhult finns föroreningsproblematik
(PFAS och diverse potentiella förorenade områden)
varför endast ån uppströms Dönhult kan vara av
intresse att användas som råvattenresurs.
Mycket viktigt för den nuvarande vattenförsörjningen.
Ån används idag för förstärkning av
grundvattenbildning vid Karlsnäs. Har största
potentiella uttagskapacitet av alla ytvattenresurser
inom kommunen. Avseende vattenkvaliten finns
flera riskkällor i närheten av Kallinge och långt
uppströms, inom Tingryds och Lessebos kommuner.

Listerbyån

Hög

Nättrabyån

Hög

Mycket viktigt för den nuvarande vattenförsörjningen
inom Kärragårdens vattenverks distributionsområde.
Även reserv åt Brantafors vattenverk. Är idag vid
sidan av Johannishusåsen kommunens största
vattenresurs. Hotbilden är medel med relativ bra
naturligt skydd. Befintliga anläggningar är av hög
status.
Kan bli viktig för den kommunala vattenförsörjningen
i Eringsboda. Bra vattenkvalitet och låg hotbild talar
för resursen. Uttagsmöjligheten vid Eringsboda kan
vara begränsad pga. litet avrinningsområde.
Dessutom kan reltivt stort antal dammar nedströms
innebära ekonomiska intressekonflikter.

Vattenskyddsområde för
Karlsnäs vattentäkt ska tas
fram. Riskinventering och analys uppströms krävs.
Samarbete med kommuner
som ligger uppströms måste
etableras. Handlingsplaner
behöver tas fram.
Klimatpåverkan behöver
belysas närmare.
Vattenskyddsområde bör tas
fram och riskanalys inom
tillrinningsområde bör
genomföras.
Kapacitetsprognos för resursen
bör tas fram.
Närmare analys av behov och
uttagskapacitet behövs. Övriga
intressen behöver belysas
närmare. Vattenkvaliten bör
undersökas närmare.

7.3 Grundvattenmagasin i jord
I tabell 13 redovisas resultat av prioriteringsarbetet avseende Ronneby kommuns
grundvattenmagasin i jord. Av tabellen framgår vald prioriteringsgrad samt motivering och
föreslagen åtgärd. Övriga potentiella resurser redovisas i bilaga 1. Deras läge framgår av figur
13.
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Tabell 13 . Översikt över kommunens prioriterade grundvattenförekomster i jord
Namn på
Priori- Motivering
resursen
tering

Johannishusåsen

Bredåkramagasinet

Åtgärder

Hög,
medel,
låg
Hög

Argumentation för vald prioriteringsgrad

Vad behöver göras för att stärka
eller skydda resursen?

Mycket viktig för nuvarande vattenförsörjning för
Kärragårdens vattenverks distributionsområde. Även
viktigt som reserv för Brantafors vattenverk. Högt värde,
god status på befintlig vattentäkt, stor kapacitet.

Medel

Närheten till befintliga anläggningar, bristområde och
stor uttagskapacitet gör att resursen ändå prioriteras
trots stor föroreningsproblematik. Kan bli aktuell i ett
flergenerationsperspektiv.
Mycket viktig för nuvarande vattenförsörjning i BräkneHoby. Det finns planer på att ansluta Järnavik där utökad
turism är att vänta. Exploateringsplanen tillåter även 200
- 300 nya bostäder inom försörjningsområdet.
Vattentäkten kommer sannolikt att behöva förstärkas för
att klara ökad behov. Det finns få andra större resurser i
närheten och därför är det väldigt viktigt bevara befintlig
resurs samt möjligheterna till förstärkning.
Mycket viktig för nuvarande vattenförsörjning i Backaryd.
Enda resursen i stort område, väl fungerande.

Bättre kartläggning av kapacitet.
Följa upp eventuellt vägarbetet
med E22an. Uppdatera
vattenskyddsområde. Följa upp
anslutning av enskilda avlopp.
Uppföljning av inventering av
miljöfarlig verksamhet och
potentiellt förorenade områden.
Följ upp nivåer efter avslutad
pumpning. Bevaka ny teknik för
eventuell framtida sanering och
vattenrening.
Se över möjliga
reservvattentäkter. Undersök
möjlighet för förstärkning av
grundvattenbildning.
Samordning med
exploateringsplaner. Översyn av
VSO.

Bräkneåsen

Hög

Backarydsområdet

Hög

Karlsnäs

Hög

Möljeryd
norra

Medel

Möljeryd
Södra

Hög

Eringsboda

Hög

Hjälmsa

Hög

J-6

J-2

Låg

J-3

Låg

J-4

Låg

J-5

Medel

Mycket viktig för vattenförsörjning för Brantafors
vattenverks distributionsområde. Även tilltänkt som
reserv för Kärragårdens vattenverk.
Viktig för nuvarande kommunal och enskild
vattenförsörjning i Möljeryd. Vattenverket för de 8
hushållen i sig kanske inte är så viktigt men betraktas
hela området som en resurs i kombination med Karlsnäs
är området relativt skyddsvärt. Bra lokalisering i
närheten av behoven.
Kan bli mycket viktig för vattenförsörjning i Brantafors
vattenverks distributionsområde. Nära bristområden
enligt samma resonemang som Möljeryd Norra och bra
möjlighet till förstärkning.
Mycket viktig för nuvarande vattenförsörjning i
Eringsboda. Ny vattentäkt med möjlighet till förstärkning.

Möjlighet till förstärkning av grundvattenbildning via
inducering finns. Potential för möjlig kommunal
vattentäkt, förstärking av Bräkneåsens vattentäkt.
Lokaliseringen dvs. närheten till bristområden och därtill
befintliga anläggningar talar för en hög prioritering.
Närheten till Hallabro. I nuläget och överskådlig framtid
finns inget råvattenbehov i närheten av resursen.
Dessutom saknas närhet till större ytvattendrag dvs.
ingen förstärkning av grundvattenbildning finns i
närheten.
Närhet till stort ytvattendrag finns och således möjlighet
till förstärkning. Kan bli aktuellt för uttag i
flergenerationsperspektivet men inte i närtid.
Viktig för enskild vattenförörjning. Men resursen saknar
närhet till större ytvattendrag, ingen möjlighet till
förstärkning av grundvattenbildning. I närtid ses inget
behov men kan bli aktuellt i flergenerationsperspektiv.
Möjlighet till förstärkning av grundvattenbildning finns.
Potential för möjlig reservattentäkt för Johannishusåsen.
Lokaliseringen dvs. närheten till bristområden och
befintliga anläggningar talar för en prioritering.
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Finns dikningsföretag i området,
diken måste skötas
Vattenskyddsområde, ledningar,
vattendom behövs tas fram.
Beakta området vid inrättande
av VSO för Karlsnäs.

Beakta området vid inrättande
av VSO för Karlsnäs. Inventering
av gamla grustäkter.
Vattendom behövs. Nytt
vattenskyddsområde ska tas
fram. Framtida klimatpåverkan
främst med avseende på
översvämningsrisken bör
utredas. Riskanalys bör tas fram.
Resursen bör tas hänsyn till i
framtida planarbete; detaljerad
undersökning av resursens
kvalitativa och kvantativa
egenskaper behövs. .
Resursen bör tas hänsyn till i
framtida planarbete.

Resursen bör tas hänsyn till i
framtida planarbete
Resursen bör tas hänsyn till i
framtida planarbete

Resursen bör tas hänsyn till i
framtida planarbete; närmare
undersökning av resursens
kvalitativa och kvantativa
egenskaper behövs.

Figur 13. Översikt över prioriterade grundvattenmagasin i jord
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7.4 Grundvattenmagasin i berg
I tabell 14 redovisas resultat av prioriteringsarbetet avseende Ronneby kommuns
grundvattenmagasin i berg. Av tabellen framgår vald prioriteringsgrad samt motivering och
föreslagen åtgärd. Övriga potentiella resurser redovisas i bilaga 1. Deras läge framgår av figur
14.

Tabell 14 . Översikt över kommunens potentiella grundvattenförekomster i berg och förslag på prioriteringsgrad
Namn på
Prioritering
Motivering
Åtgärder
resursen
Hög, medel,
låg

Argumentation för vald prioriteringsgrad

Vad behöver göras för att
stärka eller skydda resursen?

Hallabro/B10

Hög

Belganet /B11

Hög

Eringsboda/B12

Hög

Galtsjön /B13

Medel

Klimatpåverkan/
översvämningsproblematik
bör utredas
Klimatpåverkan/
översvämningsproblematik
bör utredas
Resursen bör tas hänsyn till i
framtida planarbete.
Föroreningskälla bör utredas
vidare.

B2

Låg

B3

Låg

B8

Låg

Mycket viktig resurs för nuvarande
dricksvattenförsörjning i Hallabro. Inga
reservvattenresurser i närheten.
Mycket viktig resurs för nuvarande
dricksvattenförsörjning i Belganet. Inga
reservvattenresurser i närheten.
Viktig resurs för nuvarande
dricksvattenförsörjning i Eringsboda.
Viktig resurs för nuvarande
dricksvattenförsörjning vid rastplats. Lägre
prioritering pga. kvalitetsproblem och litet
behov.Inga reservvattenresurser i närheten.
Resursen är viktig för enskild
vattenförsörjning idag men närtid bedöms
inte finnas underlag för att anlägga
kommunal vattentäkt. Det kan finnas potential
för kommunal anläggning i framtiden pga
närhet till bristområden och befintliga
anläggningar.
Resursen är viktig för enskild
vattenförsörjning idag men närtid bedöms
inte finnas underlag för att anlägga
kommunal vattentäkt. Det kan finnas potential
för kommunal anläggning i framtiden pga
närhet till bristområden och befintliga
anläggningar.
Viktig för enskild vattenförsörjning och kan
eventuell utgöra en förstärkning av
Backaryds vattentäkt.
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Resursen bör tas hänsyn till i
framtida planarbete.

Resursen bör tas hänsyn till i
framtida planarbete.

Resursen bör tas hänsyn till i
framtida planarbete.

Figur 14. Översikt över prioriterade grundvattenmagasin i berg
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7.5 Restriktioner
För att säkra kommunens dricksvattenresurser i ett flergenerationsperspektiv måste
prioriterade vattenresurser skyddas på ett adekvat sätt och bör därför tydliggöras i den
kommunala översiktsplanen efter att denna vattenförsörjningsplan är antagen. Vidare bör
miljö- och byggnadsförvaltningen få i uppdrag att beakta de prioriterade vattenresurserna och
dess tillrinningsområden, både vid framtagande och ev. revidering av detaljplaner,
områdesbestämmelser o d och vid sin tillsyns- och prövningsverksamhet enligt miljöbalken
och plan- och bygglagen. Förvaltningen bör också, i samråd med Ronneby Miljö & Teknik AB,
utreda behov av och möjlighet till att införa restriktioner för markanvändning m m för att
skydda högt prioriterade vattenresurser, t ex i form av vattenskyddsområde, lokala
hälsoskyddsföreskrifter, o d.

8

MELLANKOMMUNALA FRÅGOR

I Sverige har allt fler kommuner valt att samarbeta i frågan om vattenförsörjningen och
samverkansformerna kan se olika ut. Oberoende på hur samarbetsformen ser ut medför det bl
a att vattenförsörjningens robusthet höjs och att akuta krislägen bättre kan bemästras.
Ronneby kommun har vid ett flertal tillfällen haft gemensamma överläggningar med andra
kommuner och delvis finns redan nu ett etablerat samarbete rörande VA-verksamheten med
både grannkommuner och andra kommuner i länet.

9

FRAMTIDA MÅL

9.1 Handlingsplan/Åtgärdslista
För att skydda kommunens prioriterade vattenresurser i ett flergerationsperspektiv togs en
handlingsplan fram med förslag på konkreta åtgärder. För varje åtgärd benämdes en eller flera
kommunala enheter. Vilka åtgärder/analyser som planeras genomföras framgår av tabell 15.
Tabell 15 . Översikt över förslag på åtgärder med målsättning att skydda viktiga vattenresurser
Åtgärd
Ansvarig
1
För alla prioriterade resurser och aktuella
vattentäkter bör riskanalyser med avseende på
kommande klimatförändringar genomföras. Där
Kommunledningsförvaltning
behov av klimatanpassning visas bör åtgärdsplan
tas fram och åtgärder genomföras efter vald
prioriteringsgrad.
2
Ta fram vattenskyddsområde för Karlsnäs
Ronneby Miljö och Teknik
3

Tidsplan20

2021

2018

Se över befintligt vattenskyddsområde för
Johannishusåsen, Listersjön & Listerbyån.

Ronneby Miljö och Teknik

2018

Analysera möjligheten till besparing och
återanvändning av vatten

Kommunledningsförvaltningen;
Ronneby Miljö och Teknik

2021

5

Utveckla det mellankommunala samarbete
avseende VA-verksamhet

Ronneby Miljö och Teknik

6

Utreda reservvattenalternativ och möjlighet till
redundans

Ronneby Miljö och Teknik

4

20

Arbete påbörjas
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2019

Pågår

7
8
9
10

11

Utöka inventering av potentiella risker inom
prioriterade vattenresurser

Miljö- och byggnadsförvaltningen

2020

Ta fram en nödvattenplan

Kommunledningsförvaltningen;
Ronneby Miljö och Teknik

2018

Kartläggning av föroreningar i Bräkneåsen

Ronneby Miljö och Teknik

2018

Kommunledningsförvaltningen

2019

Räddningstjänsten
Ronneby Miljö och Teknik

Årligen

En förstudie görs med syfte att ta fram åtgärder
för att öka/vidmakthålla den vattenhushållande
förmågan i ett prioriterat avrinningsområde.
Beredskapsplan för förorening av vattentäkter bör
årligen uppdateras.

9.2 Uppdatering av vattenförsörjningsplanen
Föreliggande vattenförsörjningsplan (version 2017) är kommunens första plandokument av
detta slag och bör ses som ett inledande steg i arbetet med skydd av kommunens viktigaste
dricksvattenresurser för framtiden. Många aspekter har inte hunnits att belysas närmare.
Dessutom kan planen anses som ett levande dokument i behov av regelbunden aktualisering.
Vattenförsörjningsplanen uppdateras minst en gång varje mandat-period i samband med att
kommunens VA-plan revideras eller oftare om behov finns.

10 REMISSFÖRFARANDE
Vattenförsörjningsplanen kommer bl a delges Ronneby kommuns Tekniska förvaltningen,
Miljö- och byggnadsnämnden samt styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB för deras
synpunkter (remisstid ca 2-3 månder).
Förutom kommunala enheter planeras planen delges Länsstyrelsen i Blekinge län,
grannkommuner och andra berörda myndigheter; SGU, HAV,
Räddningstjänsten,Försvarsmakten.

10247289 • Vattenförsörjningsplan Ronneby | 41

