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Sammanfattning: Rent dricksvatten är det viktigaste och mest grundläggande livsmedlet som finns. Detta livsme-

del tas ofta för givet och många är omedvetna om att det inom vissa områden även i Sverige finns problem med att 

hitta bra vattenresurser för dricksvattenproduktion. Detta examensarbete utgör en kartläggning, beskrivning och 

analys av Kalmar läns regionalt viktiga vattenresurser. Arbetet är en fortsättning och fördjupning på en praktikupp-

gift och ska ge en översiktlig bild av länets förutsättningar för ett tillräckligt stort uttag av dricksvatten samt vatten-

resursernas värde och skydd.  

Det finns områden i länet där det är glest med stora vattenresurser. Av de tjugoåtta regionalt viktiga vattenresurser-

na är det dessutom endast sexton som bedöms kunna försörja 20 000 personer. Elva resurser har konstgjord infilt-

ration eller potential för att anlägga konstgjord infiltration vilket ger en ökad dricksvattenproduktion. Fyra resurser 

uppnår inte god status för någon av de bedömda parametrar som Länsstyrelsen har bedömt (ekologisk, kemisk, 

kvantitativ) och tio bedöms riskera att inte uppnå god status år 2015. Att bygga anläggningar för dricksvattenpro-

duktion är dyrt. Ju längre tid man kan nyttja en vattenresurs på ett hållbart sätt desto bättre, både ur ett miljöper-

spektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Tillgång till alternativ är också viktigt och det är därmed viktigt att vat-

tenresurser skyddas och bevaras. I dagsläget är skyddet av länets vattenresurser eftersatt och fler vattenskyddsområ-

den bör upprättas. Länsstyrelsen i Kalmar kommer att ansöka om att utse fem av länets vattenresurser till riksin-

tresse för deras värde som dricksvattenresurs. 
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Abstract: Pure drinking water is our most important victual. It is commonly taken for granted and people often are 

unaware that, even in Sweden, there are problem areas where good water resources are rare. In this bachelor thesis, 

I map, describe and analyse the water resources of regional importance in Kalmar län. It is supposed to give an 

overview of the area conditions of generating drinking water, what the water resources are worth and how they are 

protected. 

There are areas in Kalmar län with great distance to large water resources. Twenty eight water resources are se-

lected as regionally important. Only sixteen of them are estimated to be able to generate water for 20 000 persons. 

Eleven of them have potential of artificial groundwater infiltration. Four have quality or quantity problems and ten 

are estimated to have quality or quantity problems by 2015. The building of constructions for water production is 

expensive. It is better both for the environment and economy to be able to use these constructions for a long time. It 

is also important to have alternative water resources. This makes it important to protect and preserve the water re-

sources. The protection measures of water resources in Kalmar län are now dissatisfying and more has to be done to 

protect the resources. Five of the water resources of regional importance in Kalmar län will be applied for as future 

riksintresse, which gives them a good protection by law. 
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1  Inledning 
Tillgång till rent dricksvatten är livsviktigt. Det finns 

generellt god tillgång till vatten i Sverige. Vid en över-

siktlig beräkning visar det sig att det potentiellt finns 

tillgång till 20 000 m3/person och år. I de flesta övriga 

länder i Europa finns endast 1000-5000 m3/person och 

år (Blad et al. 2009, Nordström 2005). Det finns dock 

ett antal faktorer som gör att dricksvatten lokalt kan 

vara en bristvara. Ett problem är att vattenförekomster-

na är geografiskt ojämnt fördelade. I områden med en 

begränsad tillgång till stora vattenresurser krävs det 

planering och reglering för att undvika överuttag som 

leder till brist och kvalitetsförsämringar. Dricksvatten 

måste ofta skyddas mot hot av olika slag. Grustäkts-

verksamhet, väg- och järnvägsbyggnation eller verk-

samheter som riskerar att orsaka föroreningar är exem-

pel på hot mot vattnets kvalitet (Blad et al. 2009, 

SWECO 2012 A, SWECO 2012 B, Laneborg 2011).  

Klimatförändringar kan också påverka tillgången 

till dricksvatten men här är effekterna osäkra. Enligt 

Laneborg (2011) kan klimatförändringarna påverka 

Kalmar län på ett flertal sätt. Bl.a. förutspås det bli 

varmare och blötare, att havsnivån kommer att höjas 

och att flödena i vattendragen kommer att minska. 

Beräkningarna visar att det blir torrare somrar 

(nederbörden minskar med 40 %) och blötare vintrar 

(nederbörden ökar med 60 % och består till större del 

av regn än idag) (Laneborg 2011).  

Det är viktigt att ta fram kunskap för att kunna göra 

rätt bedömningar och prioriteringar för lokala och reg-

ionala vattenresurser. Vattnet måste skyddas och prio-

riteras genom planering på nationell, regional och lo-

kal nivå för att försäkra fortsatt tillgång till det livsvik-

tiga, rena dricksvattnet (Blad et al. 2009, SWECO 

2012 A, SWECO 2012 B, Laneborg 2011). 

 

1.1 Bakgrund 
Under praktikarbete på Vattenmyndigheterna för 

Södra Östersjöns vattendistrikt tillkom en uppgift hos 

Länsstyrelsen i Kalmar inom ett projekt med att ta 

fram en regional vattenförsörjningsplan. Idén om detta 

examensarbete uppkom under praktiken. Tanken är att 

de delar av detta examensarbete som är användbara för 

den regionala vattenförsörjningsplanen ska kunna an-

vändas av Länsstyrelsen i Kalmar för detta ändamål. 

Under arbetet med vattenförsörjningsplanen har Läns-

styrelsen samlat in mycket information om länets vat-

tenresurser via kommunerna. Denna information har 

till stor del legat till grund för detta examensarbete. 

Uppgiften hos Länsstyrelsen under praktiken gick 

ut på att ta fram urvalskriterier för att sortera ut de 

potentiellt största vattenresurserna i länet. Urvalskrite-

rierna arbetades fram genom beräkningar av olika pa-

rametrar hos länets vattenresurser samt diskussion 

tillsammans med en arbetsgrupp på Länsstyrelsen. 

Detta användes senare som underlag till en workshop 

som Länsstyrelsen anordnade och där experter valde ut 

vilka av länets vattenresurser som anses vara regionalt 

viktiga. Detta examensarbete är en sammanställning, 

beskrivning, fortsättning och analys av arbetet som 

utfördes under praktiken och workshopen.  

Bakgrunden till att vattenförsörjningsplaner behövs 

är att vattenresurserna ska prioriteras vid planering 

m.m. vilket regleras i ett antal lagrum. I EU:s Vatten-

direktiv, första stycket står det att ”Vatten är ingen 

vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, 

f ö r s v a r a s  o c h  b e h a n d l a s  s o m  e t t  s å -

dant” (Europaparlamentets och Rådets direktiv 

2000/60/EG, skäl 1). Att det ska hushållas med vatten- 

och naturresurser står även i bl.a. Miljöbalken och 

Plan- och bygglagen. I Miljöbalkens första kapitel och 

första paragraf står miljöbalkens syfte där stycke fyra 

lyder: ”Miljöbalken ska tillämpas så att… mark, vatten 

och fysisk miljö i övrigt så att en från ekologisk, soci-

al, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsik-

tigt god hushållning tryggas…” (Miljöbalken 1kap 

1§).  

Liknande står i Plan- och bygglagens första kapitel 

och första paragraf. Lagens syfte är att ”främja en sam-

hällsutveckling med jämlika och goda sociala levnads-

förhållanden och en god och långsiktigt hållbar livs-

miljö för människorna i dagens samhälle och för kom-

mande generationer” (Plan- och bygglag 1kap 1§). I 

Plan- och bygglagens andra paragraf påpekas det även 

att ”det är en kommunal angelägenhet att planlägga 

användningen av mark och vatten enligt denna 

lag” (Plan- och bygglag 1kap 2§). Även Länsstyrelsen 

har ett ansvar att ta fram och förse kommunerna med 

kunskap och planeringsunderlag (Miljöbalken 6kap 

20§). Detta innebär att enligt både EU:s lagstiftning 

samt Miljöbalken och Plan- och bygglagen ska miljön 

skyddas och värnas på ett långsiktigt hållbart sätt och 

att kommunerna, med stöd från Länsstyrelsen, ska ta 

hänsyn till detta i deras planering (Blad et al. 2009, 

SWECO 2012 A, SWECO 2012 B). 

Frågor och diskussioner kring planering av sam-

hällets vattenresurser har uppmärksammats under de 

senaste decennierna (Blad et al. 2009). Olika begrepp 

har använts och begreppet vattenförsörjningsplan har 

utvecklats. Detta begrepp finns bl.a. i två av de sexton 

svenska miljömålen, nämligen miljömål 8; Levande 

sjöar och vattendrag och miljömål 9; Grundvatten av 

god kvalitet (Blad et al. 2009, Miljömålsportalen A). I 

delmål 3 för miljömål 8 nämns begreppet vattenför-

sörjningsplan. Målet är att kommunala vattenförsörj-

ningsplaner ska ha upprättats senast år 2010 (SOU 

2000:52 kap 12, miljömålsportalen B).  

Definitionen av miljömål 9 lyder: ”Grundvattnet 

ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 

samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i 

sjöar och vattendrag” (Miljömålsportalen C). Detta 

miljömål har fyra delmål, varav det första innebär att 

grundvattenförande geologiska formationer som har 

eller kan komma att få betydelse för dricksvattenför-

sörjningen ska skyddas (SOU 2000:52 kap 11, Miljö-

målsportalen D). 

Det är viktigt att flertalet av de större vattenresur-

serna i länet väljs ut och beskrivs. Detta är nödvändigt 

för att kunna uttala sig om hur förutsättningarna för 
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dricksvattenproduktion i länet ser ut. Utöver det är en 

översiktlig ekonomisk värdering av de allra största och 

viktigaste resurserna ett bra verktyg för att få en upp-

fattning om hur viktigt det är att dessa skyddas lång-

siktigt. Det kan visa sig vara ekonomiskt lönsamt att 

planera efter områdets vattenresurser eftersom onödiga 

anläggningar då kan undvikas (SWECO 2012 A, 

SWECO 2012 B). 

 

1.1.1 Hydrogeologi 

Grundvatten påträffas i princip överallt i jordskorpans 

övre delar men djupet till grundvattenytan varierar 

kraftigt. Uttagsmöjligheterna för dricksvattenprodukt-

ion i vattenförekomsten styrs främst av grundvattnets 

kvantitet och kvalitet. Exempel på faktorer som påver-

kar uttagsmöjlighet och vattenkvantitet hos ett vatten-

förande lager är dess permeabilitet och porositet 

(Lundqvist 2006).  

Permeabilitet är ett ämnes förmåga att släppa ige-

nom vatten och porositet är andel (angett i procent) 

hålrum i den totala volymen (Andréasson 2006). För 

en god uttagsmöjlighet måste även förbindelserna mel-

lan porerna vara bra samt att porerna ska vara så pass 

stora att de kapillära krafterna från kornen blir så små 

att vattnet kan utvinnas (Lundqvist 2006).  

Exempel på vanligtvis goda grundvattenmagasin är 

grusavlagringar, t.ex. isälvsavlagringar, deltan m.m. 

samt kalksten och porös sandsten. Bergarter är ofta 

sämre grundvattenmagasin än sorterade jordarter och 

grundvattenförekomster i berg styrs i hög grad av 

sprickor och krosszoner. I tabell 1 ges en översiktlig, 

generell bild av storleksordningen på potentiellt grund-

vattenuttag ur olika geologiska förekomster (Lundqvist 

2006). 

Morän är i allmänhet sämre vattenförare än sorte-

rade jordarter. Dock kan denna jordart se väldigt olika 

ut till sin uppbyggnad och sitt innehåll av kornstorle-

kar. Hydraulisk konduktivitet är ett mått på hur bra en 

jordart leder vatten. Ju lägre hydraulisk konduktivitet 

en jordart har, desto sämre är den på att leda och ma-

gasinera vatten.  För morän varierar den hydrauliska 

konduktiviteten generellt från grusig morän som leder 

vatten relativt bra och har en hydraulisk konduktivitet 

på c:a 10-5-10-7 m/s till lerig morän som leder vatten 

sämre och har en hydraulisk konduktivitet på c:a 10-8-

10-10 m/s. Dessa värden kan även jämföras med fingrus 

som har en hydraulisk konduktivitet på 10-1-10-3 m/s 

och lera som har ca 10-9 m/s (Grip & Rodhe 1988).  

Hur kompakt och hårt packad moränen är spelar 

också stor roll för hur bra den leder vatten. Morän som 

bildats under isen är ofta kompakt i jämförelse med 

morän som bildats längs glidplan och förts högre upp i 

ismassan genom isens rörelse och gör jordarten mer 

lucker. I hårt packad morän kan sprickor vara grund-

vattenmagasin, på samma sätt som kristallin berggrund 

(Lundqvist 2006). 

Det är generellt geologiska formationer av sorterat 

material som utgör de största grundvattenmagasinen 

och potentiella dricksvattenresurserna. Sorterat geolo-

giskt material kan även användas för konstgjord infilt-

ration för att öka grundvattenbildningen. Tekniken 

innebär att ytvatten infiltrerar ner i naturliga grus- och 

sandförekomster för att förstärka grundvattenbildning-

en men kan även hjälpa till att rena ytvattnet. Det geo-

logiska materialet i förekomsten har förmågan att del-

vis rena vattnet samt magasinera vattnet för senare 

utvinning (Lundqvist 2006).  

 

1.1.2 Vattenkvalitet — hot och skydd 

Vattnets kvalitet beror bl.a. på om ämnen lösts ut från 

de lager som vattnet passerat eller tillförts från verk-

samheter och processer vid markytan. T.ex. i en 

kalkrik berggrund blir grundvattnet s.k. hårt, eftersom 

kalk från berggrunden lösts upp i vattnet (Lundqvist 

2006).  

Hot mot vattenresurserna utgörs av bl.a. vägar, 

järnvägar, industrier, jordbruk, avloppshantering m.m.  

 

Exempel på hot mot vattenresurser  

Avlopp utgör hot främst p.g.a. risken för utsläpp av 

mikrobiella föroreningar. Dock kan även stora mäng-

der näringsämnen såsom kväve och fosfor släppas ut. 

Utöver detta finns det risk att avloppsvattnet innehåller 

kemikalier från t.ex. rengörings- och läkemedel 

(SWECO 2012 B). 

 Berg- och grustäktsverksamhet utgör en risk då 

denna typ av verksamhet kan försämra grundvattnets 

kvantitet och kvalitet. Då geologiskt material avlägs-

nas minskar vanligen avståndet till grundvattenytan 

och gör vattnet mer lättåtkomligt för föroreningar från 

ytan. Vid sprängning av berggrund kan nya transport-

vägar för grundvattnet skapas samt att sprängämnena 

kan orsaka föroreningar av grundvattnet. Andra åtgär-

der som kan utföras vid denna typ av verksamhet är 

t.ex. bortföring av yt- eller grundvatten samt att äldre 

täkter ibland fylls av externa massor vilka kan inne-

hålla föroreningar (SWECO 2012 B). 

 Bostäder utgör hot för dricksvattentillgångar ned-

ströms. Överallt där människor vistas förekommer en 

rad potentiella risker från t.ex. uppvärmnings- och 

energianläggningar såsom oljecisterner, kemikalier 

från t.ex. fordonstvätt och annat som följer med dag-

vattnet (SWECO 2012 B). 

 Brunifiering av ytvatten innebär en ökning av 

humusämnen i vattnet och detta är ett växande pro-

Stora isälvsavlagringar med en vattentäkt med 

ett flertal brunnar kan ge flera hundra l/s 

Lösa sandstenar kan ge något hundratal l/s 

Krossad/sprickrik urberggrund kan ge flera 

tiotal l/s 

Normalt urberg kan ge någon l/s 

Tab. 1. En generell bild av hur mycket grundvatten mätt i 

liter per sekund (l/s) som potentiellt kan utvinnas ur olika 

geologiska förekomster (Lundqvist 2006).  
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blem. Det forskas mycket på vad brunifieringen beror 

på och man tror att det till viss del kan förklaras med 

klimatförändringar men att det troligen är en kombi-

nation av flera orsaker (Sonsten 2010). Det ursprung-

liga hotet är alltså de faktorer som orsakar brunifie-

ringen. Bakterier och svampar kan utnyttja humusäm-

nena och därmed öka risken för en kraftig tillväxt av 

mikroorganismer i vattenledningsnäten som i sin tur 

kan medföra problem med sjukdomsframkallande org-

anismer samt obehaglig lukt och smak (Andersen et 

al.). Infiltration av ytvatten med hög humushalt och 

f ä r g t a l  k a n  p å v e r ka  g r u nd v a t t ne t  ne g a t i v t 

(Länsstyrelsen 2012).  

 Förorenade områden utgör hot eftersom de äm-

nen som förorenar området riskerar att spridas till vatt-

net i dess omgivning (SWECO 2012 B). Om det inom 

avrinningsområdet till en vattenresurs finns förorenade 

områden kan detta förorena ytvatten och sediment. 

T.ex. är Ljungbyån tydligt påverkad av glasbruksindu-

strin (Länsstyrelsen 2012). 

 Klimatförändringar utgör ett hot mot vattenresur-

sernas kvalitet. Denna fråga behandlas dock inte ingå-

ende i detta arbete men det kan konstateras att vissa av 

de hot som nämns här riskerar att öka vid ett förändrat 

klimat, t.ex. brunifiering, ökad mikrobiell tillväxt m.m. 

(Laneborg 2011). 

 Lantbruk utgör hot då det vid odling, bete och 

skogsbruk hanteras bekämpningsmedel, gödsel, driv-

medel m.m. (SWECO 2012 B). 

 Miljöfarlig verksamhet utgör hot då olyckor kan 

inträffa som orsakar utsläpp av verksamhetens skad-

liga ämnen men även diffusa utsläpp kan hota vattnet 

kring verksamheten. Skyddsåtgärder kan ofta vidtas 

för att förhindra föroreningar (SWECO 2012 B).  

 Okunskap när det gäller t.ex. samhällsplanering 

vid olyckor utgör även ett hot mot vattenresurserna. 

Det är väldigt viktigt att sprida kunskap om vattenre-

surserna genom t.ex. skyltning och information vid 

vattenskyddsområden, se figur 1 (Länsstyrelsen 2012). 

 Saltvatteninträngning i grundvatten är ett hot mot 

grundvattenmagasin som finns nära havet. Risken ökar 

om stora uttag sker i magasinet. Även fossilt saltvatten 

eller saltavlagringar kan förekomma i områden som 

tidigare legat under havets yta (Lundqvist 2006). 

 Väg och järnväg utgör dels en risk för akuta ut-

släpp vid en olycka men sprider även diffusa utsläpp 

med dagvattnet. Föroreningsbelastningen beror på 

trafikmängden, typ av trafik och saltning m.m. Även 

järnvägar utgör hot genom akuta utsläpp vid olyckor. 

Dessutom sprids bekämpningsmedel på banvallarna 

kring järnvägar (SWECO 2012 B). 

 

Exempel på skydd för vattenresurser  

Räddningstjänstens arbete vid olyckor vid vattenresur-

ser är mycket viktig. Det behövs goda och etablerade 

kontakter med Räddningstjänsten och det ska med 

hjälp av beredskapsplaner finnas kunskap om vem 

som ska göra vad vid en olycka (Länsstyrelsen 2012). 

Sand- och grusavlagringar har en renande och 

därmed skyddande förmåga. Föroreningar tar sig lätt 

in i ett grundvattenmagasin som består av sprickor och 

krosszoner. Däremot vatten som passerat t.ex. sandiga 

jordlager är ofta renare eftersom föroreningar från ytan 

kan absorberas i dessa lager (Lundqvist 2006). Ytvat-

ten är generellt mer utsatt än grundvatten. Ytvatten 

används även ofta som recipienter för dag- och av-

loppsvatten (SWECO 2012 B). Grundvatten förändras 

dock långsammare vilket gör att det kan ta längre tid 

att upptäcka och åtgärda en förorening i ett grundvat-

tenmagasin. Samordnad övervakning av grundvattnet 

är idag bristfälligt vilket gör det svårt att upptäcka 

långsiktiga trender och förändringar (Länsstyrelsen 

2012).  

Skyddsåtgärder vid vägar är möjligt att skapa. 

Det är lättare att kräva att skyddsåtgärder vidtas vid 

nybyggen av vägar än vid befintliga (Länsstyrelsen 

2012). 

Att utse en vattenresurs till riksintresse är ett sätt 

att ge den lagligt skydd. Enligt 3 kap. 8§ i miljöbalken 

skyddas förekomsten mot åtgärder som kan försvåra 

tillkomst eller nyttjande av vattenproduktionsanlägg-

ningarna (Havs- och Vattenmyndigheten 2012, Miljö-

balken). 

 

1.2 Syfte 
Detta examensarbete kartlägger, beskriver och diskute-

rar länets regionalt viktiga vattenresurser för att få en 

bild av länets förutsättningar för dricksvattenprodukt-

ion samt hur värdefulla länets vattenresurser är. Syftet 

är även att arbetet ska kunna användas av Länsstyrel-

sen i Kalmar till den regionala vattenförsörjningspla-

nen.  

Det huvudsakliga syftet med regionala vattenför-

sörjningsplaner är att säkra dricksvattenförsörjningen i 

ett flergenerationsperspektiv och i enlighet med de 

svenska miljömålen (Blad et al 2009, SOU 2000:52). 

Vattenförsörjningsplanen ska belysa de vattenresurser 

som idag och i framtiden är eller kan bli regionalt vik-

tiga i ett dricksvattenperspektiv. De kan även fungera 

som beslutsunderlag för t.ex. kommunernas och Läns-

styrelsens översiktsplanering och prövningar samt ge 

kunskaper som förstärker länets förmåga att hantera 

Fig. 1. Skyltning är viktigt för vetskap om vattenskyddsom-

råde om t.ex. en olycka skulle ske och risk för förorening 

skulle uppstå.  
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krissituationer kopplade till dricksvattenförsörjningen. 

Utöver detta bidrar arbetet med den regionala vatten-

försörjningsplanen till en ökad diskussion kring frågan 

om en hållbar dricksvattenförsörjning i ett flergenerat-

ionsperspektiv (Blad et al. 2009, SWECO 2012 A, 

SWECO 2012 B, Laneborg 2011).   

 

1.3 Avgränsningar och begrepp 
Avgränsningar   

Analys kring kommande klimatförändringar lämnas 

till stor del utanför detta arbete. Frågan är en mycket 

viktig del i förutsättningarna för en fortsatt god till-

gång till bra dricksvatten men är för stor och omfat-

tande för att hanteras i detta arbete. Dock nämns kli-

matförändringar på några ställen i arbetet. 

Ingående och detaljerade beskrivningar av 

samtliga utpekade vattenresurser finns det inte ut-

rymme för i detta arbete. Jag har avgränsat mig till mer 

ingående beskrivningar av tre resurser; Emån, Ny-

broåsen och Solbergafältet. Anledningar för detta är 

dels tidsbrist och dels att mängd tillgänglig informat-

ion om de olika resurserna skiljer sig mycket och det 

skulle vara svårt att få en enhetlig beskrivning av 

samtliga resurser. 

Det är uteslutande vattenresurser som befinner sig 

åtminstone delvis inom länet som diskuteras i arbetet 

(med ett undantag i kapitel 4.1.2 där Vättern nämns). 

Det finns inte tid att titta på förutsättningar utanför 

länet även om detta skulle kunna vara intressant för de 

områden som gränsar till andra län då det är fullt möj-

ligt att nyttja vattenresurser i andra områden (t.ex. förs 

vatten från sjön Bolmen i Småland till Skåne för deras 

dricksvattenförsörjning).  

 

Begrepp 

Avrinningsområde är det område kring en sjö eller ett 

vattendrag som mer eller mindre sluttar mot det aktu-

ella vattnet och därmed förser detta med den neder-

börd som faller på området och som bildar ytavrin-

ning. Avrinningsområden avdelas med topografiska 

vattendelare som är större eller mindre höjder i land-

skapet. All nederbörd bildar dock inte ytavrinning. En 

stor del av nederbörden avdunstar samt filtreras ner i 

marken och bildar markvatten eller grundvatten 

(Nordström 2005). 

Inducering innebär i detta arbete att det finns ett 

flöde från ytvatten till grundvatten. Detta sker både 

naturligt och konstgjort när en sjö eller ett vattendrag 

har god kommunikation med grundvattnet, t.ex. när en 

grusås  l i gge r  i  ans lu t n ing  t i l l  e t t  y tva t t en 

(Naturvårdsverket 2010). 

Medellågvattenföring är medelvärdet av ett antal 

års lägsta dygnsvärde för flödet i t.ex. ett vattendrag 

(Naturvårdsverket 2007:4). Beskrivning av beräkning-

ar för medellågvattenföring finns i bilaga 1. 

MIFO-objekt är områden som är förorenade av en 

eller fler punktkällor och där halter av förorenande 

ämnen överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. 

MIFO står för Metod för Inventering av Förorenade 

Områden och är en av Naturvårdsverket utarbetad me-

tod för att klassificera förorenad mark. Objekten klas-

sas i fyra riskklasser (klass 1-4) varav klass 1 utgör 

mycket stor risk och klass fyra utgör liten risk 

(Naturvårdsverket 2002). 

Begreppet vattenförekomst kommer ursprunglig-

en från Vattenmyndigheternas arbete med vattenför-

valtningen (SWECO 2012 A). Definition för begrep-

pen grundvattenförekomst och ytvattenförekomst finns 

i EU:s vattendirektiv (Europaparlamentets och Rådets 

direktiv 2000). Definitionen av grundvatten lyder ”en 

avgränsad volym grundvatten i en eller flera akviferer” 

och definitionen av ytvattenförekomster lyder ”en av-

gränsad och betydande ytvattenförekomst som till ex-

empel en sjö, ett magasin, en å, flod eller kanal, ett 

va t ten i  ö vergångszo n e l le r  en kus tva t t en-

sträcka” (Europaparlamentets och Rådets direktiv 

2000 artikel 2, punkt 10 & 12).  

Vattenmyndigheten har satt gränser för hur stora 

sjöar och vattendrag ska vara för att benämnas som 

vattenförekomster. För sjöar sätts en areagräns vid 1,0 

km2 och vattendrag måste ha en rinnsträcka längre än 

15 km för att kallas vattenförekomst. För grundvatten 

finns det ingen definierad storleksgräns men utgångs-

punkten är att det i magasinet ska finnas uttag som är 

större än 10 m3/dygn eller försörjer mer än 50 personer 

(Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vatten-

distrikt 2010). Alla vattenförekomster tilldelas ett ID- 

nummer som är unikt för den förekomsten. 

Samtliga vattenförekomster klassificeras efter be-

dömd ekologisk, kemisk och kvantitativ status 

(ytvatten klassificeras efter ekologisk och kemisk sta-

tus och grundvatten klassificeras efter kemisk och 

kvantitativ status). Detta förklaras i bilaga 2 i detta 

arbete men det bör även nämnas att klassificeringen är 

en bedömning på ibland väldigt bristfälligt underlag. 

Den kvantitativa statusen hos länets samtliga grund-

vattenförekomster har klassats som god, vilket beror 

på att dataunderlag saknas för att göra en kvalitativ 

bedömning (Länsstyrelsen 2012 C). Även den kemiska 

statusen kan i vissa fall vara väldigt osäker när det 

gäller grundvatten. Främst är datan om kvicksilverhal-

ten i grundvattenförekomsterna osäker (Länsstyrelsen 

2012 C). 

Vattenresurs och dricksvattenresurs är begrepp 

som används bl.a. inom arbete med vattenförsörjnings-

planer för att belysa att vattnet är en resurs. Begreppet 

avser en naturresurs där större uttag av vatten är möj-

ligt. Det är alltså inte en vattentäkt som avses, ef-

tersom detta är en teknisk anläggning för att kunna 

nyttja vattenresursen (SWECO 2012 A, Blad et al. 

2009).  

 

2 Kalmar län 
Kalmar län är relativt stort och omväxlande. Länet är 

ett av de största i södra Sverige och innefattar de östra 

delarna av Småland samt hela Öland (Länsstyrelsen 

1997). Inför detta arbete behövs det information om 

områdets naturliga förutsättningar för grund- och yt-

vattenbildning, vilket detta kapitel översiktligt ska 

beskriva för Kalmar län. 
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2.1 Geologi — berggrund 
De bergarter som främst påträffas i länet är granit, 

ryolitisk porfyr och sedimentär berggrund. Vissa 

bergarter som beskrivs i texten är inte markerade på 

kartan eftersom de finns i så begränsad utsträckning.  

 Längst norrut i länet finns basiska vulkaniska 

bergarter tillsammans med länets äldsta graniter (från 

paleoproterozoikum), Smålands-Värmlandsgranit och 

andra sura och intermediära bergarter. Det finns dessu-

tom sedimentära bergarter från paleoproterozoikum i 

form av gråvacka, skiffer, kvartsit och arkos samt ba-

siska bergarter som trängt fram i sprickzoner i berg-

grunden. De sedimentära bergarterna kallas gemen-

samt Västerviksformationen och är länets äldsta 

bergarter och består av vittringsprodukter och vulka-

niska askor som p.g.a. tryck omvandlats till kvartsiter 

och metavulkaniter. Smålands-Värmlandsgraniten är 

olika sorters graniter som tillsammans är länets vanlig-

ast förekommande bergart. Dessa graniter sträcker sig 

i sydostlig-nordvästlig riktning från Blekinge till 

Norge (Länsstyrelsen 1997).  

 Porfyrer (sur till intermediär vulkanisk bergart) 

sträcker sig i ost-västliga stråk i länets centrala delar, 

ungefär i höjd med Oskarshamn och Orrefors. Porfyr 

är en magmatisk bergart med tydliga strökorn i en för 

övrigt finkornig massa och bildas av vulkaniska askor 

eller som gångbergarter (Price & Walsh 2005). I unge-

fär samma område kan man även finna Ådergnejser 

som är det enda som finns kvar av den Svekokarelska 

bergskedjan (Länsstyrelsen 1997) samt basiska, in-

trusiva bergarter från paleoproterozoikum. 

 Längs fastlandets sydöstra kust finner man kam-

brisk sandsten. Denna kallas Scolithussandsten p.g.a. 

de vanligt förekommande fossila lämningarna från 

masken Scolithus linearis. Scolithussandstenen täcker 

hela Öland men överlagras av yngre bergarter 

(Länsstyrelsen 2001). 

 Största delen av Ölands berggrund består av kalk-

sten. Kalkstenen bildades under Ordovicium i grunda, 

varma hav då Sverige låg söder om ekvatorn. Som 

mäktigast är kalkstenen 40 m på Öland, vilket innebär 

att den bildats under c:a 40 miljoner år (Länsstyrelsen 

2001). Bergarten innehåller mycket fossil. Exempel på 

fossil som man kan hitta är olika sorters trilobiter, 

cystoidéer och ortoceratiter, se figur 2 (Länsstyrelsen 

2001).  

 På ön finns även sedimentär berggrund i form av 

siltsten, lerskiffer och alunskiffer längs den sydvästra 

kusten. Siltstenen och skiffrarna bildades efter Scolit-

hussandstenen då havsdjupet ökade och finare partik-

lar sedimenterade (Länsstyrelsen 2001). Berg-

grundskarta över länet presenteras i figur 3. Bergarten 

konglomerat finns i mindre utsträckning men är ej 

markerad i kartan. Konglomerat är en bergart med 

rundade klaster i en finare mellanmassa och bildades i 

strandzoner eller flodsystem (Price & Walsh 2005). 

Ölands berggrundsyta lutar generellt åt öster (Pousette 

2009). 

 

2.2 Geologi - jordarter 
Morän från Weichselistiden (c:a 115 000-11 600 år 

sedan; Andréasson 2006) är den vanligaste jordarten i 

länet och den täcker c:a 60 % av landytan. Mäktighet-

en varierar mellan c:a 25 m i Kalmarområdet till några 

dm i spricklandskapet men i snitt är mäktigheten c:a 5 

m. Även kornstorlek och struktur varierar kraftigt, 

vilket främst beror på vilken typ av berggrund som 

finns i området och som isen har omvandlat till morän. 

T.ex. i anslutning till graniter och basiska bergarter 

förekommer storblockig morän medan nära porfyren 

innehåller moränen mindre block som är vassa och 

kantiga (Länsstyrelsen 1997). Karta över länets jordar-

ter presenteras i figur 4. 

I samband med sprickdalslandskapet i de norra 

delarna av länet har det endast bildats ett tunt morän-

täcke på höjdryggarna medan dalarna är ler- och vat-

tenfyllda. I området finns även isälvskanjondalar som 

är specifika för området (Länsstyrelsen 1997).  

Från de norra till de mer centrala, västra delarna av 

Fig. 2. Fossil i den öländska kalkstensberggrunden. Bilden till vänster visar fossil från ortoceratiter och bilden till höger visar 

fossil från trilobiter. Bilderna är tagna i Sandvik, nordvästra Öland.  
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l ä n e t ,  f ö r e k o m m e r  i s ä l v s a v l a g r i n g a r 

(Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vatten-

distrikt 2008, SGU B). Länets största delta, Hultsfreds-

deltat är ett av flera i ett stort åssystem i området. Jord-

arterna i övrigt i denna del består främst av morän, 

men längre österut blir berg i dagen mer och mer van-

ligt. 

Längre söderut, någon mil söder om Oskarshamn, 

blir berg i dagen mindre vanligt och det är morän som 

dominerar landskapsbilden. I Kalmartrakten finns änd-

moräner som är ryggformade avlagringar som bildats 

intill glaciärkanter. Västerut från Kalmartrakten finns 

det drumliner som är strömlinjeformade moränryggar 

som bildats under isen och oftast byggts upp kring en 

bergkärna (Länsstyrelsen 1997, Andréasson 2006).  

Från Nybro till Hagby söder om Kalmar sträcker 

sig länets största rullstensås, Nybroåsen. Denna ås är 

bildad under högsta kustlinjen. Åsar som är bildade 

under högsta kustlinjen är ofta betydligt större än åsar 

som bildats över högsta kustlinjen. I övrigt domineras 

landskapet i de södra delarna av länet av ett svagt böl-

jande, småbrutet moränlandskap som till största delen 

styrs av berggrundens topografi (Länsstyrelsen 1997). 

Strandvallar, strandhak och olika svallningsformer 

kan påträffas i närheten av kusten. Dessa är spår från 

de tidigare Östersjöstadierna Ancylussjön och Littori-

nahavet. Fler spår från dessa perioder i Östersjöns 

historia är flacka sedimentområden med lera och sand 

som finns i kustbygden (Länsstyrelsen 1997). 

På Öland består jordarterna främst av morän men 

även isälvsavlagringar i form av grus och sand före-

kommer, främst i de centrala och norra delarna av ön. 

Dessa är dock relativt ovanliga samt lite svåra att upp-

täcka då de befunnit sig under Baltiska issjöns havsyta 

vilket har lett till att många av de ursprungliga landfor-

merna har suddats ut (Länsstyrelsen 2001).  

Moränen i de norra delarna av ön domineras av 

sandfraktioner medan moränen längre söderut innehål-

ler mer lera. Moränens mäktighet är även större längst 

i norr där den lokalt är uppåt 15 m. Längre söderut, i 

de mellersta delarna av ön är moränen uppåt 5 m mäk-

tig och i de södra delarna är moräntäcket väldigt tunt. 

Generellt ökar även moräntäckets och övriga jordar-

tersmäktighet åt öster, beroende på berggrundens lut-

ning. I vissa områden kan man tydligt se en lokal prä-

gel på moränen då berggrunden i området varierat. 

T.ex. finns det en tydligt röd morän i Björnhovdaom-

rådet som beror på den röda ortoceratitkalkstenen i 

området (Länsstyrelsen 2001). 

Strandområdet på nordöstra Öland består till stor 

del av sandavlagringar från havet och från vinden. 

Dock förekommer även klappersten- och klippsträn-

der. Även på Öland finns det spår från de tidigare sta-

dierna i Östersjöns historia i form av strandvallar m.m. 

Övriga jordarter som förekommer på ön är sediment 

och isälvsmaterial. Våtmarker förekommer även, 

främst på de stora alvarslätterna (Länsstyrelsen 2001). 
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Fig. 3 Berggrundskarta över Kalmar län (SGU A) . 
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Fig. 4. Jordartsskarta över Kalmar län (SGU B) . 
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2.3 Klimat och hydrologi 
Länets klimat är en blandning av kontinentalt och ma-

ritimt. Inåt landet är klimatet mer kontinentalt med 

varma somrar och kalla vintrar medan årstidsvariation-

erna jämnas ut något närmre kusten (Länsstyrelsen 

1997). 

Vanligast är att vindarna som sveper över länet 

kommer västerifrån och är milda och fuktiga. När 

dessa vindar kommer till det småländska höglandet 

väster om Kalmar län pressas de varma vindarna 

uppåt, kyls av och fukten faller ut som nederbörd över 

det småländska höglandet. Detta gör att Kalmar län 

hamnar i s.k. regnskugga och innebär att länet har en 

relativt låg nederbörd (Länsstyrelsen 1997). 

Öland präglas av ett tydligt maritimt klimat med 

kyliga vårar och milda höstar och vintrar. Ön är rela-

tivt nederbördsfattig, men nederbörden varierar i olika 

delar av ön. Mest nederbörd faller över de centrala 

delarna medan de norra och södra delarna av ön är 

bland de torraste platserna i Sverige. Öland kallas 

’Solens och vindarnas ö’ vilket speglar dess klimat 

bra, eftersom vinden ofta är hård över det flacka land-

skapet och att ön alltid ligger i topp i solligan över 

sommarens soltimmar. Detta gör såklart även ön väl-

digt torr och under normalår har ön närmast stäppkli-

mat och under torrår tidvis ökenförhållanden 

(Länsstyrelsen 2001). I figur 5 visas den normala 

årsnederbörden (1961-1990) på olika platser i Södra 

Sverige (SMHI).  

Trots relativt låg nederbörd finns det en hel del 

vattendrag i länet, varav Emån är det största. De flesta 

vattendrag i länet har en nordväst-sydostlig sträckning. 

I vissa områden finns det även gott om sjöar. I länet 

finns det c:a 2000 sjöar med en area större än en hek-

tar. Flertalet av länets sjöar finns i de norra delarna av 

länet medan det i de sydöstra delarna är mer sjöfattigt. 

Detta beror på det ökade antalet sprickor och förkast-

ningszoner i de norra delarna av länet och där det lätt 

ansamlas vatten och bildar sjöar (Länsstyrelsen 1997).   

I många av länets sjöar och vattendrag finns det 

höga naturvärden som gör större vattenuttag olämpligt 

p.g.a. risken för en för kraftigt sänkt vattenyta eller 

försämrade vattenflöden. Dessa vattenförekomster har 

vanligen en skyddsvärd fauna av fisk, kräftor, musslor 

och olika typer av sländor (Länsstyrelsen 1997).  

 
3  Kalmar läns vattenresurser 
I kapitel 3.1-3.2 beskrivs de två urval som har lett till 

utpekandet av de vattenresurser i länet som klassas 

som regionalt viktiga. Därefter kartläggs och beskrivs 

de utvalda vattenresurserna för att slutligen kunna dis-

kuteras i kapitel 4 utifrån sin potential som dricksvat-

tenresurs. 

Sveriges allmänna vattenförsörjningsanläggningar 

tar c:a hälften av sitt vatten från ytvattentäkter och 

hälften från grundvattentäkter. Hälften av grundvattnet 

i sin tur (alltså en fjärdedel av det totala) är bildat ge-

nom konstgjord infiltration. C:a 15 % av Sveriges be-

folkning är dock inte anslutna till dessa allmänna vat-

tenförsörjningsanläggningar utan försörjs av egna 

brunnar. Även fritidsboendes vattenförsörjning kom-

mer oftast från egen brunn. Vattnet i enskilda brunnar 

kommer nästan uteslutande från grundvatten (Blad et 

al. 2009). 

I Kalmar län ser råvattenfördelningen i de kommu-

nala vattenverken annorlunda ut jämfört med den nat-

ionella fördelningen. Vid en översiktlig beräkning av 

vattenproduktionen i länets kommuner år 2010 visar 

det sig att drygt 70 % av den kommunala vattenpro-

duktionen i länet tar sitt råvatten från grundvatten och 

knappt 30 % från ytvatten. Av grundvattentäkterna är 

det ett flertal som nyttjar ytvatten för konstgjord infilt-

ration och c:a 40 % av den totala vattenproduktionen 

kommer från sådana grundvattentäkter. Av produkt-

ionen från grundvattentäkter kommer över 90 % av det 

producerade vattnet från grundvattenmagasin i jordla-

ger (Länsstyrelsens GIS-skikt D).  

 

3.1 Arbetsmetodik 
Detta examensarbete är en litteraturstudie, samman-

ställning och analys av de vattenresurser som valts ut 

efter urvalen som beskrivs nedan. Urvalsmetodiken 

som beskrivs i detta kapitel har utförts under praktikar-

betet delvis tillsammans med tjänstemän från olika 

företag, kommuner och myndigheter som är experter 

på vattenresurserna i olika delar av länet. Dessa urval 

och beräkningar ligger till grund för examensarbetet 

och är viktiga att ha kännedom om för att förstå be-

Fig. 5. Medelårsnederbörden på några ställen i södra Sve-

rige. Här syns tydligt effekten av att länet ligger i regn-

skugga. Öland har ovanligt låg nederbörd samtidigt som ön 

har ett högt antal soltimmar (SMHI, Länsstyrelsen 2001).  
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skrivning och analys i arbetet. 

För att få en översiktlig bild av länets vattenresur-

ser har samtliga vattenförekomster i länet genomgått 

två urval (urval A och urval B, se figur 6). I urval A 

sorteras de teoretiskt största vattenresurserna ut. Samt-

liga vattenresurser i länet som bedöms kunna försörja 

20 000 personer med vatten listas. Denna bedömning 

har utgått från att det krävs 75 m3 vatten per person 

och år, vilket innebär att det teoretiskt ska kunna ut-

vinnas 1,5 Mm3/år ur vattenresursen för att försörja 

20 000 personer med vatten, se tabell1 i bilaga 1 för 

förklaringar och beräkningar.  

Kriterier sattes upp i urval A för att sortera ut de 

vattenförekomster som teoretiskt kan försörja 20 000 

personer med dricksvatten. För grundvatten är dessa 

kriterier att de enligt översiktliga beräkningar har en 

naturlig grundvattenbildning > 1,5 Mm3/år samt att 

uttagsmöjligheten ska vara > 1,5 Mm3/år. För sjöar 

och vattendrag ska medellågvattenföringen (MLQ) 

vara > 0,5 m3/s samt ska sjöarna ha ett medeldjup > 4 

m och ett maxdjup > 5 m. Medellågvattenföringen har 

beräknats i vattendragens mynning samt i sjöarnas 

utlopp. Beräkningarna som utförts förklaras i tabell 3 i 

bilaga 1.  

I urval B diskuteras länets vattenresurser utifrån 

både kvantitet och kvalitet, potential för konstgjord 

infiltration eller sammankoppling av olika vattensy-

stem m.m. vilket inte togs hänsyn till i urval A. I detta 

urval har det tillkommit vattenresurser som inte föll ut 

i urval A, samt att vattenresurser från urval A har visat 

sig vara mindre viktiga p.g.a. förhållanden som gör 

större uttag olämpliga.  

Urval B utgörs av en workshop som ägde rum 

2012-03-15 (se deltagarlista i bilaga 3). Syftet med 

workshopen var att med hjälp av experter från Läns-

styrelsen, kommunerna, SGU, SMHI m.fl. peka ut 

vilka av länets vattenresurser som är viktiga ur ett reg-

ionalt perspektiv samt att så mycket som möjligt av 

allas kunskaper och erfarenheter av länets vattenresur-

ser skulle dokumenteras för att bearbetas i  planen. 

Efter urval A är åtta grundvattenmagasin, fem sjöar 

och sex vattendrag utvalda, se tabell 2. I GIS-skiktet 

från SGU är grundvattenmagasin i sand- och grusföre-

komster uppdelade i mindre områden. För att få en 

bild av hela magasinets kapacitet har dessa mindre 

områden summerats. I tabell 2 ser man vilka områden 

som har slagits samman då de har samma bakgrunds-

färg i tabellen. 

Efter urval B pekas fjorton grundvattenmagasin, 

åtta sjöar och sju vattendrag ut som regionalt viktiga, 

se tabell 3.  

Efter urval B benämns hela de färgade fälten över 

grundvattenmagasinen i urval A (tabell2) lite an-

norlunda. Det blå fältet benämns Hultsfredsdeltat, det 

Fig. 6. Urval A och B och hur de hänger ihop. Vattenresurserna från urval A ska teoretiskt kunna försörja 20 000 personer, 

varpå kriterier för olika typer av vattenresurser satts upp. MLQ står för medellågvattenföring, som är medelvärdet av ett antal års 

lägsta dygnsvärde (Naturvårdsverket 2007:4) för flödet i vattendraget eller sjöns utlopp. I urval B beaktas vattenresursernas 

möjlighet för större uttag, då både kvantitet och kvalitet m.m. tas hänsyn till. I urval B kan vattenresurser som inte föll ut i urval 

A läggas till, samt kan vattenresurser från urval A nedprioriteras p.g.a. omständigheter som gör stora uttag olämpliga.  
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klargula Nybroåsen, fältet med orange bakgrundsfärg 

benämns Vimmerbyåsen (inkluderar Västra skogen 

och Vimmerby-Skillingarum), det rosa benämns Södra 

Vi-åsen och det gröna Ydreforsformationen.  

I urval B bedömdes vissa av förekomsterna från 

urval A vara mindre viktiga ur ett regionalt perspektiv 

och pekades inte ut i urval B. Dessa förekomster är 

sjön Hjorten (från urval A, IDnr: SE638908-153082), 

Vimmerby-Hamra (IDnr: SE638898-150320), Gölåsen 

(IDnr: SE635817-148460) och hela formationen kring 

Storebro (det ljusgula fältet i listan över grundvatten-

magasin i urval A, IDnr: SE638683 -149936, 

SE639230-149444, SE638419-150263, SE639373-

149173).  

Det tillkom även förekomster som inte föll ur i 

urval A. Grundvattenresurser som tillkom är Målilla-

deltat, Edsbruk, Trånshultsdeltat i norra länet samt 

Löttorp, Resmo, Rälla, Strandskogen och Tveta på 

Öland. Sjöar som tillkom efter urval B är sjön Hjorten 

vid Västervik (inte samma sjö Hjorten som föll ur från 

urval A), Läen i sydvästra delen av länet och Hornsjön 

på norra Öland. Hagbyån var det enda vattendraget 

som tillkom i urval B.  

 

Vattenresurser från urval A 

Grundvattenmagasin  

Mariannelundsåsen 

Silverdalen 

Hultsfredsdeltat 

Norr om Silverån, Sjöarp-Svartstorp 

Nybroåsen vid St Sigfrid 

Nybroåsen vid Gårdby 

Vassmolösaåsen 

Nybroåsen, Råsbäck 

Västra skogen 

Vimmerby-Skillingarum 

Vimmerby-Hamra 

Solbergafältet 

Ås vid Gullringen-Södra Vi, Fågelhem 

Ås vid Gullringen-Södra Vi, Södra Vi 

Ås vid Gullringen-Södra Vi, Sundsholm 

Namn? 

Gölåsen 

Storebro övre 

Stångån-Brånhult 

Stångån-Björnebro 

Storebro nedre 

Ydreforsformationen 

Rumskulla-Stångån 

Sjöar 

Juttern 

Storsjön 

Långsjön 

Hjorten 

Uvasjön 

Vattendrag 

Emån 

Alsterån 

Botorpsströmmen 

Lyckebyån 

Ljungbyån 

Silverån 

Tab. 2. Länets vattenresurser som teoretiskt kan försörja 

20 000 personer med dricksvatten. De grundvattenmagasin 

med samma bakgrundsfärg tillhör samma geologiska format-

ion. Dessa var från början uppdelade i samtliga delområden 

vars namn står i tabellen. För att få en bild av hela formation-

ens kapacitet har dessa delområden summerats.  
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3.2 Beskrivning av länets regionalt vik-
tiga vattenresurser 

Vattenresurserna som pekades ut i urval B kommer i 

detta kapitel att beskrivas var för sig. Informationen i 

tabellerna och beskrivningarna är väldigt översiktlig 

och baseras på information från Länsstyrelsens databas 

VISS (www.viss.lansstyrelsen.se), GIS-skikt från 

SGU, minnesanteckningar från workshopen och kom-

munbesök samt beräkningar som beskrivs i bilaga 1.  

Från VISS hämtas information om kemisk, ekolo-

gisk och kvantitativ status, samt om förekomsten ris-

kerar att inte uppnå god status inom dessa områden år 

2015. Hur dessa statusar bedöms finns beskrivet i bl.a. 

i Hansson 2007, Naturvårdsverket 2007:3, Naturvårds-

verket 2007:4, Naturvårdsverket 2008 samt VISS A - 

D men det finns inte utrymme för att förklara status-

klassificeringen ingående i detta arbete. En mycket 

kort förklaring av begrepp och bedömningsgrunder 

som nämns i detta kapitels beskrivningar finns dock i 

bilaga 2. 

I figur 7 presenteras en karta där samtliga vattenre-

surser från urval B finns numrerade enligt tabell 3 

samt i beskrivningen. Vissa av dessa finns dock endast 

som ett nummer på kartan och dess geografiska ut-

bredning är inte markerad. Detta beror i de flesta fall 

på att vattenresursen inte är beslutad som förekomst 

och därmed inte finns med i Länsstyrelsens GIS-skikt 

eller i VISS. Siffran visar dock dess geografiska place-

ring vilket gör att man tillsammans med beskrivningen 

kan uttala sig om dess potential att försörja många 

människor med dricksvatten. 

 

3.2.1 Grundvattenmagasin 

1. Edsbruk 

Formationen uppnår enligt VISS god kvantitativ och 

kemisk status och bedöms inte riskera att inte uppnå 

god status år 2015 (VISS).  

Magasinet ligger i anslutning till Storsjön och det 

finns därmed eventuellt bra förutsättningar för en ökad 

grundvattenbildning med hjälp av konstgjord infiltrat-

ion. Formationen ligger nära Östersjön men det finns 

en rejäl höjdskillnad mellan Östersjön och magasinet 

vilket gör risken för saltvatteninträngning låg. Viss 

täktverksamhet har förekommit i formationen men den 

är till största delen intakt. I området finns enstaka 

MIFO-objekt och formationen har ett litet vatten-

skyddsområde. Formationen anses inte vara skyddad i 

ett flergenerationsperspektiv (Länsstyrelsen 2012). 

 

 

 

  Grundvatten 

10    Edsbruk  

20 Hultsfredsdeltat 

30 Målilladeltat 

40 Södra-Vi 

50 Trånshultsdeltat 

60 Vimmerbyåsen 

70 Ydreforsformationen 

80 Nybroåsen (inkl I-åsen) 

90 Löttorp 

100 Resmo 

110 Rälla 

120 Solbergafältet (inkl Lindby) 

130 Strandskogen 

140 Tveta 

  Sjöar 

150 Hjorten 

160 Juttern 

170 Långsjön 

180 Storsjön 

190 Läen 

200 Uvasjön 

210 Hornsjön 

  Vattendrag 

220 Alsterån 

230 Bottorpsströmmen 

240 Emån  

250 Silverån 

260 Hagbyån 

270 Ljungbyån 

280 Lyckebyån 

Tab. 3. De vattenresurser som i urval B pekats ut som viktiga 

ur ett regionalt perspektiv.  

Namn Edsbruk 

Nybildning 1,8 Mm3/år 

Area 6,9 km2 

Bedömd maximal 

uttagsmöjlighet 0,79 Mm3/år 

Grundvattenmagasin 

vid Edsbruk IDnr: SE643184-153999 
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2. Hultsfredsdeltat 

Den geologiska formationen som här benämns Hults-

fredsdeltat innefattar områdena Hultsfredsdeltat, Mari-

annelundsåsen, Silverdalen och Norr om Silverån, 

Sjöarp-Svartstorp. Enligt bedömningarna i VISS 

uppnår samtliga delområden god kvantitativ och ke-

misk status. Dock finns det risk för att Hultsfredsdeltat 

och Mariannelundsåsen inte uppnår god kemisk status 

år 2015. 

För Hultsfredsdeltat beror bedömningen på att 

provtagningar visar en vändning av trend samt dess 

poäng som uppgick till 39,2 vilket gör att förekomsten 

bedöms ha mycket stor potentiell föroreningsbelast-

ning (se bilaga 2 för förklaringar av begrepp). Det 

nämns också att det i närheten av vattentäkten finns ett 

50- tal potentiellt förorenade områden samt en batteri-

fabrik som gett upphov till en konstaterad blyförore-

ning i marken (VISS). 

Bedömningen för Mariannelundsåsen grundas på 

uppmätta halter av arsenik, bly, konduktivitet, ammo-

nium och sulfat som överskrider riktvärdet. Förekoms-

tens poäng vid bedömningen uppkom till 28,4 vilket 

gör att förekomsten bedöms ha en stor potentiell för-

oreningsbelastning (VISS).  

Mariannelundsåsen nyttjas idag som vattentäkt för 

samhället Mariannelund i Jönköpings län och det finns 

även potential för konstgjord infiltration i åsen då Sil-

verån ligger nära delar av formationen och naturligt 

inducerar i åsen. Det största hotet mot grundvattenma-

gasinet är förorenad mark, framför allt från befintliga 

och tidigare verksamheter i området men även från de 

vägar och järnvägar som är byggda på formationen 

utan säkerhetsåtgärder. Mindre delar av hela format-

ionen ligger inom vattenskyddsområde men resursen 

anses inte vara skyddad i ett flergenerationsperspektiv. 

Förekomsten är aktuell att föreslå som riksintresse för 

sin potential som dricksvattenresurs (Länsstyrelsen 

2012).   

 

3. Målilladeltat (Järedamagsinet) 

Målilladeltat kallas även Järedamagasinet. Förekoms-

ten uppnår god kvantitativ och kvalitativ status men 

bedöms riskera att inte uppnå god kemisk status år 

2015 (VISS).  

Vid bedömningen får förekomsten 25,3 poäng vil-

ket gör att den bedöms ha stor potentiell förorenings-

belastning. Denna bedömning beror dock på att kvick-

silverhalten överstiger utgångspunkt för vändning av 

trend, se dock kap. 4.4. Utöver detta finns det drygt 20 

potentiellt förorenade markområden i närheten av vat-

tentäkten (VISS).  

Under workshopen beskrevs deltat som ett stort 

magasin med mer finkornigt material i den sydöstra 

delen. Det ansågs att avgränsningen på kartan i GIS- 

skiktet var felaktig och att formationen är betydligt 

större än kartan visar. Åsen ligger intill Emån och det 

finns potential för konstgjord infiltration, dock behö-

ver formationen undersökas närmre. Delar av format-

ionen ligger inom vattenskyddsområde men anses inte 

vara skyddad i  e t t  f lergenerat ionsperspektiv 

(Länsstyrelsen 2012). 

 

4. Södra Vi-åsen 

Södra Vi-åsen innefattar fyra delområden kring orten 

Södra Vi. Dessa är Ås vid Gullringen-Södra Vi, Fågel-

hem, Ås vid Gullringen-Södra Vi, Södra Vi, Ås vid 

Gullringen-Södra Vi, Sundsholm och ett namnlöst 

område. Samtliga delområden uppnår god status men 

området Ås vid Gullringen-Södra Vi, Södra Vi-åsen 

bedöms riskera att inte uppnå god status år 2015 

(VISS). 

Förekomsten får vid bedömningen av risk för att 

inte uppnå god status år 2015 35,4 poäng vilket gör att 

den bedöms ha stor potentiell föroreningsbelastning. I 

området finns ett industriområde som är räknat som 

punktobjekt i påverkansbedömningen. Om industriom-

rådets hela yta hade beräknats så hade totalpoängen 

blivit betydligt högre (VISS). 

Det bedöms finnas god möjlighet till större vat-

tenuttag i resursen. Idag förs vatten över från Södra Vi

-åsen till Vimmerby-Skilingarum och Västra skogen. 

Det finns även möjlighet att leda över vatten från de 

övre delarna av Stångån via Högerumsån för att för-

stärka grundvattentillgången i Västra Skogen 

(Vimmerbyåsen) samt förstärka förutsättningarna för 

uttag i Korka Damm (ytvatten vid Södra Vi-åsen). 

Namn Hultsfredsdeltat 

Nybildning 17 Mm3/år 

Area 61 km2 

Bedömd maximal 

uttagsmöjlighet 8,5 Mm3/år 

Hultsfredsdeltat IDnr: SE638403-149280 

Mariannelundsåsen IDnr: SE638824-148767 

Silverdalen IDnr: SE638403-149280 

Norr om Silverån, 

Sjöarp-Svartstorp IDnr: SE639613-147942 

Namn Målilladeltat 

Nybildning 7,0 Mm3/år 

Area 24 km2 

Bedömd maximal 

uttagsmöjlighet 0,79 Mm3/år 

Järedamagasinet IDnr: SE636320-149327 

Namn Södra Vi-åsen 

Nybildning 6,4 Mm3/år 

Area 25 km2 

Bedömd maximal ut-

tagsmöjlighet 2,9 Mm3/år 

Ås vid Gullringen-

Södra Vi, Fågelhem IDnr: SE639893-149867 

Ås vid Gullringen-

Södra Vi, Södra Vi IDnr: SE640196-149797 

Ås vid Gullringen-

Södra Vi, Sundsholm IDnr: SE640531-149668 

? IDnr: SE641236-149224 
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Även sjön Juttern befinner sig mindre än 5 km bort 

och skulle potentiellt kunna användas för framtida 

konstgjord infiltration. Dock finns det befintliga samt 

nedlagda verksamheter kring formationen, varav vissa 

är MIFO-objekt i klass 1 och 2 som utgör hot mot vatt-

nets kvalitet. Mindre delar av formationen ligger inom 

ett vattenskyddsområde och förekomsten anses inte 

vara skyddad i  e t t  f lergenerat ionsperspektiv 

(Länsstyrelsen 2012). 

 

5. Trånshultsdeltat 

Formationen finns inte i GIS-skiktet från SGU eller i 

VISS och det finns därmed väldigt lite information om 

formationen. På workshopen kom det dock fram att 

deltat är ett högsta kusten- delta som består av c:a åtta 

meter mäktigt finsandlager och c:a tio meter mäktigt 

gruslager. Formationen passar väldigt bra för konst-

gjord infiltration och har Emån i nära anslutning vilket 

gör deltat intressant i ett flergenerationsperspektiv. Det 

behövs dock mer information om formationen. Det 

finns inget vattenskyddsområde inom området och 

formationen är inte skyddad i ett flergenerationsper-

spektiv (Länsstyrelsen 2012, SGU D). 

 

6. Vimmerbyåsen 

Vimmerbyåsen består av delområdena Vimmerby-

Skillingarum och Västra skogen. I urval A var även 

delområdet Vimmerby-Hamra (IDnr: SE638898-

150320) inkluderat, men detta område ansågs under 

workshopen inte vara viktigt ur ett regionalt perspektiv 

eftersom området har ett mer finkornigt material som 

försvårar större uttag (Länsstyrelsen 2012). 

Både Vimmerby-Skillingarum och Västra skogen 

uppnår idag kemisk och kvantitativ god status men 

bedöms riskera att inte uppnå god kemisk status år 

2015. Områdena fick poängen 54 (Vimmerby -

Skillingarum) och 50 (Västra skogen) vilket gör att 

båda områdena bedöms ha mycket stor potentiell för-

oreningsbelastning (VISS). 

Åsen används idag tillsammans med åsen vid 

Södra Vi och utgör Vimmerbys huvudvattentäkt. Stån-

gån ligger i anslutning till åsen vid Vimmerby och 

Skillingarum men p.g.a. åns vattenkvalitet anses indu-

cering av åns vatten vara en risk för grundvattnet i 

åsen, dock skulle ån kunna användas för konstgjord 

infiltration om kvaliteten i framtiden förbättras. Det 

finns i anslutning till åsen ett antal MIFO-objekt i 

klass 1 och 2 som utgör hot mot vattnet i åsen. Områ-

det kring Vimmerby är flackt och det finns där risk för 

översvämning från Stångån. En stor del av åsen ligger 

inom vattenskyddsområde (Länsstyrelsen 2012).  

 

7. Ydreforsformationen 

Ydreforsformationen består av delområdena Ydrefors-

formationen och Rumskulla-Stångån. Formationen 

uppnår god kemisk och kvantitativ status och bedöms 

inte riskera att inte uppnå god status år 2015 (VISS).  

Det saknas information om formationen men den 

bedöms kunna vara regionalt intressant. Det finns 

inget vattenskyddsområde inom området och format-

ionen är inte skyddad ur ett flergenerationsperspektiv 

(Länsstyrelsen 2012). 

 

8. Nybroåsen 

Nybroåsen består av fyra delområden; Nybroåsen vid 

St Sigfrid, Nybroåsen vid Gårdby, Vassmolösaåsen 

och Nybroåsen, Råsbäck. Tre av dessa delområden 

uppnår god kemisk och kvantitativ status och bedöms 

inte riskera att inte uppnå god status år 2015. Dock 

uppnår delområdet Vassmolösaåsen otillfredsställande 

kemisk status och bedöms riskera att inte uppnå god 

kemisk status år 2015.  

Bedömningen att åsen uppnår otillfredsställande 

kemisk status beror på att värden av bekämpningsme-

del överstiger riktvärden samt att blyhalten överstiger 

startpunkt för vändning av trend. Risken att inte uppnå 

god kemisk status år 2015 har bedömts på samma 

grunder samt att poängen vid bedömningen landat på 

30 poäng vilket gör att den bedöms ha stor potentiell 

föroreningsbelastning (VISS). 

Nybroåsen utgör Kalmar, Nybro och Torsås kom-

muners huvudvattentäkt och är av stor regional bety-

Namn Ydreforsformationen 

Nybildning 10 Mm3/år 

Area 36 km2 

Bedömd maximal 

uttagsmöjlighet 1,6 Mm3 

Ydreforsformationen IDnr: SE640516-148455 

Rumskulla-Stångån IDnr: SE639639-148751 

Namn Nybroåsen 

Nybildning 7,0 Mm3/år 

Area 25 km2 

Bedömd maximal ut-

tagsmöjlighet 5,8 Mm3/år 

Nybroåsen vid St Sig-

frid IDnr: SE628465-151100 

Nybroåsen vid Gårdby IDnr: SE628708-150967 

Vassmolösaåsen IDnr: SE627524-151840 

Nybroåsen, Råsbäck IDnr: SE628013-151336 

Namn Trånshultsdeltat 

Nybildning 1,0 Mm3/år 

Area 4,4 km2 

Bedömd maximal 

uttagsmöjlighet 0,79 Mm3/år 

Namn Vimmerbyåsen 

Nybildning 4,3 Mm3/år 

Area 17 km2 

Bedömd maximal 

uttagsmöjlighet 4,3 Mm3 

Vimmerby-

Skillingarum IDnr: SE639358-150147 

Västra skogen IDnr: SE638898-150320 
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delse. Konstgjord infiltration sker från Hagbyån och 

det är förberett för infiltration från St Sigfridsån. Even-

tuella hot mot åsen är en ökad brunifiering i ytvattnet. 

Detta kan leda till en försämrad grundvattenkvalitet 

vid infiltration. P.g.a. detta har extra reningsåtgärder 

vidtagits i Vassmolösatäkten. Nya grustäkter tillåts 

inte i åsen och i gamla täkter bör ett skyddande jordla-

ger återskapas (Länsstyrelsen 2012). 

I-åsen ligger i anslutning till Nybroåsen men är i 

dagsläget inte utpekad som vattenförekomst. Denna ås 

skulle kunna inkluderas i Nybroåsens skyddsområde. 

Det finns ett antal vattenskyddsområden i området 

varav flera håller på att revideras. Väg E22 korsar åsen 

och utgör hot mot vattnet. Det finns beredskapsplan 

upprättad av Trafikverket för området vid Gårdsryd 

som hålls till liv av en årlig tillsyn. Nybroåsen är aktu-

ell som förslag till riksintresse för sin användning och 

potential som dricksvattenresurs (Länsstyrelsen 2012). 

 

9. Löttorp 

Formationen i Löttorp finns inte i VISS. 

Formationen är den största vattenresursen på norra 

Öland och är därmed viktig för dricksvattenförsörj-

ningen. Det finns anläggningar för konstgjord infiltrat-

ion från Hornsjön samt Vedby träsk. Vattnet i Horn-

sjön har dock en del kvalitetsproblem och det krävs 

viss förbehandling av vattnet innan infiltrationen. Vatt-

net från täkten pumpas till ett relativt stort geografiskt 

område. Äldre deponier i området samt väg 136 utgör 

hot mot vattnet i formationen. Kommunen har köpt in 

mark i området och detta ligger inom vattenskyddsom-

råde (Länsstyrelsen 2012).  

 

10. Resmo 

Vattenresursen i Resmo är inte avgränsad i VISS eller 

i GIS-skiktet från SGU. Området är en del av den stora 

förekomsten Västra Öland (IDnr: SE629295-155070). 

Det är därmed svårt att få fram information om nybild-

ning, area och bedömd uttagsmöjlighet för det speci-

fika området i Resmo. Enligt Bruch & Ledel (1996) 

har dock förekomsten en produktionskapacitet på c:a 

0,25 Mm3/år under normalår och en bedömd magasins-

volym på c:a 150 000 m3. Värdet för produktionska-

paciteten används som värde för bedömd maximal 

uttagsmöjlighet i tabell 4. 

Resursen består av glacifluvialt material och morän 

som befinner sig i en uppsprucken, karstifierad sänka i 

kalkberggrunden. Förekomsten är viktig under turist-

säsong då det behövs stöd för att klara dricksvattenför-

sörjningen. Täkten ligger delvis inom vattenskydds-

område. Hot mot grundvattnet i området är väg 136. 

Täkten är känslig för torrår, vilka tros öka med klimat-

förändringarna. Torrår i samband med stora uttag kan 

l eda  t i l l  a t t  b runna rna  ko r tvar ig t  kan  s ina 

(Länsstyrelsen 2012, Bruch & Ledel 1996).  

11. Rälla 

Förekomsten uppnår god kemisk och kvantitativ status 

men riskerar att inte uppnå god kemisk status år 2015 

(VISS). Anledningen till att det bedöms finnas risk att 

förekomsten inte uppnår god status år 2015 beror på 

att poängen vid bedömningen uppgick till 20,2 och 

därmed bedöms ha måttlig potentiell föroreningsbe-

lastning. Förekomsten överstiger startpunkt för vänd-

ning av trend när det gäller kvicksilver, se kap. 4.4 

(VISS).  

Förekomsten är viktig för dricksvattenförsörjning-

en under sommartid då befolkningen på Öland ökar. 

Det bedöms vara möjligt att bygga anläggningar för 

konstgjord infiltration vilket skulle kunna ge en ökad 

produktionskapacitet med förutsättning att det finns 

tillgängligt ytvatten under större delen av året (Bruch 

& Ledel 1996). Förekomsten ligger inom ett vatten-

skyddsområde (Länsstyrelsen 2012).  

 

12. Solbergafältet (inkl. Lindbyfältet) 

Formationen ligger centralt på Öland och uppnår god 

kemisk och kvantitativ status men bedöms riskera att 

inte uppnå god kemisk status år 2015. Denna bedöm-

ning beror på att förekomstens poängsumma vid be-

dömningen landade på 19 poäng och därmed bedöms 

ha måttlig potentiell föroreningsbelastning. Poängen 

beror i första hand på att kvicksilver- och sulfathalten 

samt konduktiviteten överstiger utgångspunkt för 

vändning av trend (VISS). 

Det finns i området potential att återskapa våtmark 

och dämningsområde som kan användas för en ökad 

infiltration. I närheten av formationen finns äldre de-

ponier samt väg 136 som kan utgöra hot. Vattentäkten 

utgör huvudförsörjningen av Borgholm och ligger 

inom ett vattenskyddsområde. Förekomsten är aktuell 

att föreslå som riksintresse för sin användning och 

potential som dricksvattenresurs (Länsstyrelsen 2012). 

 

 

 

 

 

 

Namn Löttorp 

Nybildning 2,9 Mm3/år 

Area 11 km2 

Bedömd maximal 

uttagsmöjlighet 0,79 Mm3/år 

Namn Rälla 

Nybildning 1,6 Mm3/år 

Area 6,0 km2 

Bedömd maximal 

uttagsmöjlighet 0,79 Mm3/år 

? IDnr: SE629398-154578 

Namn Solbergafältet 

Nybildning 3,0 Mm3/år 

Area 11,5 km2 

Bedömd maximal uttags-

möjlighet 3,0 Mm3/år 

? IDnr: SE630207-155592 
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13. Strandskogen 

Förekomsten finns inte i VISS. 

Materialet i förekomsten består av glacifluviala 

avlagringar samt strandbildningar. Vattentäkten är c:a 

15-20 m djup och är viktig för att klara försörjningen 

under sommartid. Det finns intresse av att bygga bo-

städer i området. Formationen ligger inom vatten-

skyddsområde (Bruch & Ledel 1996, Länsstyrelsen 

2012, SGU D). 

 

14. Tveta (Arontorp, Igelmossen) 

Förekomsten uppnår god kemisk och kvantitativ sta-

tus. Det bedöms dock finnas risk att förekomsten inte 

uppnår god kemisk status år 2015 (VISS). Anledning-

en till detta är att poängen vid bedömningen uppgick 

till 13,3 och därmed bedöms förekomsten ha måttlig 

potentiell föroreningsbelastning. Förekomsten översti-

ger startpunkt för vändning av trend när det gäller ni-

trathalten (VISS).  

Förekomsten består av morän som överlagrar den 

uppspruckna, produktiva kalkberggrunden. Förekoms-

ten har stora arealer men det är svårt att behålla vattnet 

i täkten vilket kan förbättras genom dämning för att 

hejda avrinningen och öka infiltrationen. 1996 produ-

cerade täkten c:a 0,6 Mm3/år och då bedömdes det att 

vid en dämning skulle det vara möjligt att utvinna 

uppåt 1 Mm3/år (Bruch & Ledel 1996).  

Täkten består av både grundvattentäkt och ytvat-

tentäkt och vattenverket är byggt för att klara båda 

typer av råvatten. Ökade nitrathalter samt risk för 

översvämning är ett hot mot förekomsten. Förekoms-

ten ligger delvis inom ett vattenskyddsområde, men 

detta ska revideras och kommer att utökas. Förekoms-

ten anses inte vara skyddad i ett flergenerationsper-

spektiv (Länsstyrelsen 2012). 

 

3.2.2 Sjöar 

15. Hjorten 

Sjön uppnår god ekologisk status och god kemisk sta-

tus (exklusive kvicksilver) men bedöms riskera att inte 

uppnå god ekologisk status år 2015 p.g.a. påverkan 

från fosfor (VISS). 

Hjorten utgör Västerviks huvudvattentäkt. Sjön har 

stor potential och bedöms kunna nyttjas i ett flergene-

rationsperspektiv. Sjön Vångaren utgör reservvatten-

täkt och det finns möjlighet att överföra vatten till 

Hjorten från Vångaren samt Fälgaren. Sjön är relativt 

grund och under sommarmånaderna förekommer pro-

blem med förhöjda temperaturer. Väg E22 korsar delar 

av sjön och ett flertal skyddsåtgärder har vidtagits för 

att minska riskerna med akuta utsläpp. Vattenskydds-

område finns upprättat inom de största delarna av sjö-

arna Hjorten och Vångaren (Länsstyrelsen 2012). 

 

16. Juttern 

Sjön uppnår måttlig ekologisk status, god kemisk sta-

tus (exklusive kvicksilver) och bedöms riskera att inte 

uppnå god ekologisk status år 2015. Att den ekolo-

giska statusen uppgår till måttlig beror på fisk- och 

näringsämnesstatus i sjön. Det bedöms även finnas 

risk för att den ekologiska statusen försämras (VISS). 

Juttern är djup, stor och vattnet har god kvalitet. 

Sjön utgör en del av Stångån och bedöms vara intres-

sant för framtida infiltration i Södra Vi-åsen. Sjön lig-

ger inte inom vattenskyddsområde men är inte skyd-

dad ur ett flergenerationsperspektiv (Länsstyrelsen 

2012). 

 

Namn Strandskogen 

Nybildning 0,30 Mm3/år 

Area 1,7 km2 

Bedömd maximal 

uttagsmöjlighet 0,30 Mm3/år 

Namn Tveta 

Nybildning 2,0 Mm3/år 

Area 7,9 km2 

Bedömd maximal 

uttagsmöjlighet 0,79 Mm3/år 

? IDnr: SE628023-154732 

Namn Hjorten 

SjöID SE640273-154440 

Sjöarea 3,8 km2 

Avrinningsområdesarea 23,3 km2 

MLQ 0,01 m3/s 

Medeldjup 5 m 

Maxdjup 27 m 

Bedömd maximal uttags-

möjlighet 0,020 Mm3/år 

Namn Juttern 

SjöID SE641400-149966 

Sjöarea 7,2 km 2 

Avrinningsområdesarea 854 km2 

MLQ 1,4 Mm3/s 

Medeldjup Bedömt > 4 m 

Maxdjup Uppmätt > 5 m 

Bedömd maximal uttags-

möjlighet 4,6 Mm3/år 
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17. Långsjön 

Sjön uppnår god kemisk status (exklusive kvicksilver) 

och god ekologisk status och bedöms inte riskera att 

inte uppnå god status år 2015 (VISS). 

Långsjön utgör en del av Botorpsströmmen och är 

intressant ur ett regionalt perspektiv då den kan för-

stärka den vattenproduktion som finns. Dock kräver 

råvattnet i Långsjön mer rening än råvattnet i Hjorten. 

Sjön ligger inte inom ett vattenskyddsområde och är 

inte skyddad ur ett flergenerationsperspektiv 

(Länsstyrelsen 2012). 

 

18. Storsjön 

Storsjön uppnår god ekologisk status och god kemisk 

status (exklusive kvicksilver) och bedöms inte riskera 

att inte uppnå god status år 2015 (VISS). 

Sjön har potential för konstgjord infiltration i Eds-

bruksformationen. Ett avloppsreningsverk uppströms 

sjön i Åtvidabergs kommun kan utgöra hot mot vatten-

kvaliteten. Sjön har inget vattenskyddsområde och är 

inte  skyddad i  e t t  f lergenera t ionsperspekt iv 

(Länsstyrelsen 2012). 

 

19. Läen 

Sjön uppnår god kemisk status (exklusive kvicksilver) 

och god ekologisk status men bedöms riskera att inte 

uppnå god ekologisk status år 2015. Bedömningen 

baseras på att försurning i sjön bekämpas med kalk-

ning (VISS).  

Läen är en gemensam resurs för Kronoberg och 

Kalmar län. Sjön försörjer idag Lessebo med dricks-

vatten och det måste undersökas om större uttag ur 

sjön är möjliga. Sjön ligger inom ett vattenskyddsom-

råde (Länsstyrelsen 2012). 

 

20. Uvasjön 

Sjön uppnår god kemisk status (exklusive kvicksilver) 

och god ekologisk status men bedöms riskera att inte 

uppnå god ekologisk status år 2015. Bedömningen 

baseras på att zinkhalterna kan överskrida gränsvärdet 

(VISS). 

Uvasjön är en del av Alsterån och är en gemensam 

resurs för Kronoberg och Kalmar län. Dock är kun-

skaper om sjöns lämplighet som vattentäkt knapp 

(Länsstyrelsen 2012).  

 

21. Hornsjön 

Förekomsten finns inte i VISS eller i GIS-skiktet från 

SGU. 

Hornsjön förser formationen i Löttorp med ytvatten 

för konstgjord infiltration men det finns vissa kvali-

tetsproblem med vattnet. Det finns en vattendom som 

godkänner uttag på 150 000 m3/år för detta ändamål 

(Länsstyrelsen 2012, Bruch & Ledel 1996). 

 

3.2.3 Vattendrag 

22. Alsterån 

Alsterån uppnår i mynningen (IDnr: SE631146-

153805) god ekologisk och kemisk status (exklusive 

kvicksilver) men bedöms riskera att inte uppnå god 

ekologisk status år 2015. Risken beror på att området 

ingår i ett målområde för kalkning (VISS). 

Ån är av regionalt intresse eftersom den kan för-

stärka nuvarande vattenproduktion samt ingår i sjöar 

som är av intresse, t.ex. Uvasjön. Alsterån används till 

konstgjord infiltration i Högsbyåsen. Ån ligger inte 

inom vattenskyddsområde och anses inte vara skyddat 

ur ett flergenerationsperspektiv (Länsstyrelsen 2012). 

 

 

Namn Långsjön 

SjöID SE639718-153103 

Sjöarea 7,5 km2 

Avrinningsområdesarea 467 km2 

MLQ 0,54 m3/s 

Medeldjup 8 m 

Maxdjup 25 m 

Bedömd maximal uttags-

möjlighet 1,7 Mm3/år 

Namn Storsjön 

SjöID SE643269-153913 

Sjöarea 9,3 km2 

Avrinningsområdesarea 495 km2 

MLQ 0,59 m3/s 

Medeldjup 15 m 

Maxdjup 46 m 

Bedömd maximal uttags-

möjlighet 1,9 Mm3/år 

Namn Läen 

SjöID SE629163-146824 

Sjöarea 11,2 km2 

Avrinningsområdesarea 138 km2 

MLQ 0,21 m3/s 

Medeldjup Bedömt> 4 m 

Maxdjup 14,5 m 

Bedömd maximal uttags-

möjlighet 0,65 Mm3/år 

Namn Uvasjön 

SjöID SE631317-150207 

Sjöarea 1,4 km2 

Avrinningsområdesarea 502 km 2 

MLQ 0,52 m3/s 

Medeldjup Bedömt > 4 m 

Maxdjup 10 m 

Bedömd maximal uttags-

möjlighet 1,6 Mm3/år 

Namn Alsterån 

Avrinningsområdesarea 1520 km2 

MLQ 2 m3/s 

Bedömd maximal uttags-

möjlighet 6,5 Mm3/år 
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23. Botorpsströmmen 

Botorpsströmmen uppnår i mynningen (IDnr: 

SE639034-154646) god kemisk status (exklusive 

kvicksilver) men otillfredsställande ekologisk status. 

Vattendraget bedöms även riskera att inte uppnå god 

ekologisk status år 2015. Att den ekologiska statusen 

är otillfredsställande beror på vandringshinder för fisk 

från kusten och detta tros inte förbättras innan år 2015 

(VISS). 

Vattendraget är av regionalt intresse främst p.g.a. 

dess storlek och anslutna intressanta sjöar, såsom 

Långsjön. Vattendraget nyttjas inte idag och det finns i 

dagsläget inte heller några planer för det men det finns 

potential för att förstärka Västerviks vattentäkt. Det 

finns enstaka MIFO-objekt längs vattendraget och 

vattendraget ligger inte inom vattenskyddsområde och 

är inte skyddat ur ett flergenerationsperspektiv 

(Länsstyrelsen 2012). 

 

24. Emån 

I Emåns mynning (IDnr: SE633443-153993) är den 

ekologiska och kemiska statusen (exklusive kvicksil-

ver) god samt det bedöms inte finnas risk för att vat-

tendraget inte ska uppnå god status år 2015.  

Emån är sydöstra Sveriges största vattendrag. Ån 

utgör huvudvattentäkt för Mönsterås samt inducerar i 

Högsbyåsen som utgör Högsby kommuns huvudvat-

tentäkt. Det finns i närheten av vattendraget ett antal 

MIFO-objekt samt väg 34 och 37 som kan utgöra hot 

för vattendraget. P.g.a. sina naturvärden är ån utsett till 

riksintresse och Natura 2000-område. Dock är endast 

en mindre del av vattendraget skyddat av ett vatten-

skyddsområde och vattendraget anses inte vara skydd-

dat ur ett flergenerationsperspektiv. Resursen är aktu-

ell att föreslå som riksintresse för sin potential som 

dricksvattenresurs (Länsstyrelsen 2012). 

 

25. Silverån 

Silverån är en del av Emån och vattendraget sträcker 

sig från nordväst om Hultsfred genom bl.a. sjön Hu-

lingen ner till Emån. Området som beräkningarna ut-

gått från kallas Silverån: Gnöttläbäcken-Lillån och 

dess IDnr är SE637698-150041. 

I detta område är den ekologiska och kemiska 

(exklusive kvicksilver) statusen god samt det bedöms 

inte finnas risk för att vattendraget inte ska uppnå god 

status år 2015.  

Silverån utgör en del av Emåns norra, centrala de-

lar. Ån inducerar i bl.a. Hultsfredsdeltat och det finns 

även potential för konstgjord infiltration, dock kan 

vattenföringen vara väldigt låg sommartid. Det finns 

och har funnits många verksamheter kring ån, varav 

vissa är MIFO-objekt i klass 1 och 2 och kan utgöra 

hot mot vattenkvaliteten i ån. Vattenskyddsområde 

finns inom mindre delar av vattendraget men det be-

döms inte vara skyddat ur ett flergenerationsperspektiv 

(Länsstyrelsen 2012). 

 

26. Hagbyån 

I Hagbyåns mynning (IDnr: SE627367-151681) upp-

nås god kemisk status (exklusive kvicksilver), den 

ekologiska statusen uppgår till måttlig och vattendra-

get bedöms riskera att inte uppnå god status år 2015. 

Att den ekologiska statusen endast är måttlig beror på 

vandringshinder för fiskfaunan samt ett högt fosfor-

värde. Att det finns risk för att vattendraget inte 

uppnår god ekologisk status år 2015 beror på statusen i 

nuläget samt att området ingår i ett målområde för 

kalkning (VISS). 

Ån är i dagsläget en viktig resurs för konstgjord 

infiltration i Nybroåsen och ligger inom ett vatten-

skyddsområde. Brunifiering och vägtrafik utgör hot 

mot förekomsten (Länsstyrelsen 2012). 

 

27. Ljungbyån 

Vattendraget uppnår i mynningen (IDnr: SE627882-

152464) god ekologisk och kemisk status (exklusive 

kvicksilver) samt bedöms inte riskera att inte uppnå 

god status år 2015 (VISS). 

Ljungbyån används i begränsad utsträckning som 

vattentäkt. Vattendraget anses vara ganska kraftigt 

föroreningsbelastad från glasbruksindustrin. Ån har ett 

begränsat antal sjöar med reservoarkapacitet men bör 

ändå inte förbises som en framtida viktig regional vat-

tenresurs (Länsstyrelsen 2012).  

Namn Botorpsströmmen 

Avrinningsområdesarea 998 km2 

MLQ 1 m3/s 

Bedömd maximal uttags-

möjlighet 4,0 Mm3/år 

Namn Emån 

Avrinningsområdesarea 4470 km2 

MLQ 8,6 m3/s 

Bedömd maximal uttags-

möjliget 27 Mm3/år 

Namn Silverån 

Avrinningsområdesarea 565 km2 

MLQ 0,7 m3/s 

Bedömd maximal uttags-

möjlighet 2,0 Mm3/år 

Namn Hagbyån 

Avrinningsområdesarea 468 km2 

MLQ 0,4 m3/s 

Bedömd maximal uttags-

möjlighet 1,3 Mm3/år 

Namn Ljungbyån 

Avrinningsområdesarea 758 km2 

MLQ 0,75 m3/s 

Bedömd maximal uttags-

möjlighet 2,0 Mm3/år 
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28. Lyckebyån 

Ån uppnår i mynningen (IDnr: SE623412-149316) 

måttlig ekologisk status, god kemisk status (exklusive 

kvicksilver) och bedöms riskera att inte uppnå god 

ekologisk status år 2015. Den måttliga ekologiska sta-

tusen beror på fiskbeståndet och risken att inte uppnå 

god ekologisk status år 2015 beror på dagens status. 

Det efterlyses dock mer bedömningsmaterial (VISS). 

Lyckebyån utgör huvudvattentäkt för Karlskrona 

samt Emmaboda kommun. Sjön Törn ingår i vattensy-

stemet och fungerar som regleringsmagasin. Hot mot 

vattendraget finns i form av vägar, industrier, enskilda 

avlopp och förorenad mark. Höga temperaturer är även 

ett problem under sommartid. Det finns planer på att ta 

bort samtliga utsläpp från avloppsreningsverk från 

Karlskrona kommun. Det arbetas med att skapa ett 

vattenskyddsområde för vattendragets hela avrinnings-

område, vilket skulle påverka tre län och ett antal 

kommuner. Vattendraget är aktuellt att föreslå som 

framtida riksintresse för sin användning och potential 

som dricksvattenresurs (Länsstyrelsen 2012).  

 

Namn Lyckebyån 

Avrinningsområdesarea 810 km2 

MLQ 0,8 m3/s 

Bedömd maximal uttags-

möjlighet 2,5 Mm3/år 
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Fig. 7. Karta över länet där samtliga vattenresurser från urval B finns markerade med dess nummer. Vissa förekomster är marke-

rade i sin helhet medan vissa endast är representerade av sitt nummer eftersom de inte finns utritade i det aktuella GIS-skiktet. 

Figur 7 och 10 utgår från samma karta men innehåller även information om befolkningstäthet, MIFO-objekt och vattenskydds-

områden (Länsstyrelsens GIS-skikt A-C).  
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4 Diskussion 
I kapitel 4 diskuteras de vattenresurser som pekats ut 

som regionalt viktiga utefter ett antal parametrar. 

Emån, Nybroåsen och Solbergafältet beskrivs lite 

närmre samt diskuteras deras ekonomiska värde uti-

från tre frågeställningar. Till sist diskuteras hot och 

skydd för vattenresurser mycket översiktligt. Det som 

detta kapitel vill belysa är frågor kring hur viktiga och 

värdefulla länets vattenresurser är. Ekonomiska värde-

ringar av vattenresurser (främst grundvatten) är något 

som ökar för att man ska kunna jämföra detta värde 

med motstående intressens ekonomiska vinster.  

 

4.1 Sammanställning och analys 
I detta kapitel sammanställs och analyseras vattenre-

surserna från urval B översiktligt efter storleksordning, 

statusbedömningar, potential för konstgjord infiltration 

eller annan åtgärd för ökad vattenproduktion samt geo-

grafiskt läge och närhet till tätbefolkade områden.  

 

4.1.1 Storlek 

Vid en sortering efter bedömd maximal uttagsmöjlig-

het av samtliga vattenresurser från urval B hamnar 

Emån i topp, följt av Hultsfredsdeltat, Alsterån och 

Nybroåsen, se tabell 4. Det bör dock återigen poängte-

ras att beräkningarna och uppskattningarna är väldigt 

översiktliga. Värdena för vattendragen är dessutom 

beräknade för dess mynningar och är därför endast 

representativa där och inte längre uppströms. Dock ger 

dessa värden en möjlighet att översiktligt jämföra före-

komsterna med varandra inom detta arbete då alla är 

beräknade på samma sätt.  

I tabell 4 kan man se att spridningen på det be-

dömda maximala uttaget är väldigt stort, från Emåns 

27 Mm3/år till Hjortens 0,020 Mm3/år. Samtliga före-

komster som har en bedömd maximal uttagsmöjlighet 

< 1,5 Mm3/år sorterades inte ut i urval A utan tillkom i 

urval B vilket innebär att de bedöms vara regionalt 

viktiga trots att de som enskilda vattenresurser kanske 

inte har så stor kvantitativ potential.

 

 

Namn Bedömd max uttag 

Emån (24) 27 Mm3/år 

Hultsfredsdeltat (2) 8,5 Mm3/år 

Alsterån (22) 6,5 Mm3/år 

Nybroåsen (8) 5,8 Mm3/år 

Juttern (16) 4,6 Mm3/år 

Vimmerbyåsen (6) 4,3 Mm3/år 

Botorpsströmmen (23) 4,0 Mm3/år 

Solbergafältet (12) 3,0 Mm3/år 

Södra Vi- åsen (4) 2,9 Mm3/år 

Lyckebyån (28) 2,5 Mm3/år 

Silverån (25) 2,0 Mm3/år 

Ljungbyån (27) 2,0 Mm3/år 

Storsjön (18) 1,9 Mm3/år 

Långsjön (17) 1,7 Mm3/år 

Uvasjön (20) 1,6 Mm3/år 

Ydreforsformationen (7) 1,6 Mm3/år 

Hagbyån (26) 1,3 Mm3/år 

Målilladeltat (3) 0,79 Mm3/År 

Edsbruk (1) 0,79 Mm3/år 

Trånshultsdeltat (5) 0,79 Mm3/år 

Tveta (14) 0,79 Mm3/år 

Löttorp (9) 0,79 Mm3/år 

Rälla (11) 0,79 Mm3/år 

Tveta (14) 0,79 Mm3/år 

Läen (19) 0,65 Mm3/år 

Strandskogen (13) 0,30 Mm3/år 

Resmo (10) 0,25 Mm3/år (Bruch & 

Ledel 1996) 

Hjorten (15) 0,020 Mm3/år 

Tab. 4. Lista över samtliga vattenresurser som föll ur urval 

B, sorterade efter bedömd maximal uttagsmöjlighet. Numret 

inom parantes anger numret som resursen representeras av i 

figur 7, 8 och 10.  
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4.1.2 Potential för konstgjord infiltration el. dyl. 

Av resurserna som valdes ut i urval B är det många 

som har potential för konstgjord infiltration eller annan 

åtgärd för en ökad vattenproduktion, se tabell 5. Vissa 

av dessa anläggningar och lösningar finns och används 

redan idag och vissa finns det planer på att anlägga 

medan vissa endast har nämnts som en eventuell fram-

tida möjlighet. 

Grundvattenmagasinet vid Edsbruk ligger ganska 

långt ner i tabell 4. Storsjön ligger i mitten och om 

dessa kan länkas samman och konstgjord infiltration 

från Storsjön till Edsbruksformationen är lämplig kan 

dessa ha stor kvantitativ potential. 

Hjorten ligger längst ner av de förekomster som 

har uppskattade värden i tabell 4. Förekomsten ansågs 

ändå under workshopen ha stor potential då de närbe-

lägna sjöarna Fälgaren och Vångaren kan bistå med 

vatten till Hjorten. Som nämns i kapitel 3.2.2 utgör 

Hjorten Västerviks huvudvattentäkt och det finns i 

området dåligt med alternativ för dricksvattenförsörj-

ningen, se kartan i figur 7, 8 eller 10 (Länsstyrelsen 

2012). 

Silverån inducerar redan Hultsfredsdeltat och det 

ansågs under workshopen finnas potential för konst-

gjord infiltration. Vattenföringen i ån är dock låg un-

der sommartid samt att det finns MIFO-objekt som 

utgör hot mot vattenkvalitén (Länsstyrelsen 2012). 

Båda förekomsterna ligger långt upp i tabell 4 och kan 

därmed ha väldigt stor kvantitativ potential. Hults-

fredsdeltat har en väldigt stor kapacitet endast av sin 

naturliga grundvattenbildning, se tabell 4. Området är 

även relativt glesbefolkat (se figur 8) och det är möj-

ligtvis potentialen att dra ledningar till orter längre 

bort som skulle göra konstgjord infiltration intressant.  

I Högsbyåsen finns det anläggningar för konstgjord 

infiltration från Alsterån. Även Emån rinner vid åsen 

och inducerar i den naturligt (Länsstyrelsen 2012), 

därför står Emån inom parantes som avgivare till 

Högsbyåsen i tabell 5.  

På Öland infiltreras vatten från Hornsjön i Löt-

torpsformationen. I övrigt finns det planer på att 

dämma vissa områden av Öland för att öka grundvat-

tenbildningen. Områden där detta planeras är bl.a. 

Tveta och Solbergafältet (Länsstyrelsen 2012). 

Emån har potential för konstgjord infiltration i 

både Målilladeltat och Trånshultsdeltat (Länsstyrelsen 

2012). Emån är länets största vattendrag och beräknas 

ha potential för att utvinna 27 Mm3/år i mynningen. 

Målilladeltat och Trånshultsdeltat ligger dock upp-

ströms vattendraget där medellågvattenföringen är 

lägre, se den mer ingående beskrivningen av Emån, 

kapitel 4.2.1. 

Nybroåsen (Hagbymassivet) utgör tillsammans 

med Hagbyån huvudvattentäkt för Kalmar och Torsås 

kommuner. Det är även förberett för infiltration av St. 

Sigfridsån i Gårdsrydsfältet vid Nybro (Länsstyrelsen 

2012, Nybro kommun).  

Vimmerbyåsen används som huvudvattentäkt till 

Vimmerby kommun tillsammans med vatten från 

Södra Vi-åsen (Länsstyrelsen 2012). Det byggdes ett 

nytt vattenverk i Södra Vi-åsen år 2010 och vatten från 

Södra Vi-åsen står för en tredjedel av Vimmerbys vat-

tenförsörjning (Länsstyrelsen 2011 D). Det finns pot-

ential att föra över vatten från de övre delarna av Stån-

gån till Vimmerbyåsen (Västra skogen) och Korka 

Damm vid Södra Vi-åsen (Länsstyrelsen 2012). I 

Södra Vi-åsen finns det även potential för konstgjord 

infiltration av vatten från sjön Juttern.  

I diskussioner under workshopen kom sjön Vättern 

upp som ett förslag på råvattenresurs. Råvatten från 

Vättern skulle kunna pumpas in i Emåns avrinnings-

område och därmed utöka Emåns kapacitet och kunna 

n y t t j a s  i  o mr å d e n  n e d s t r ö ms  v a t t e n d r a g e t 

(Länsstyrelsen 2012).  

 

4.1.3 Geografiskt läge och befolkningstäthet 

I kartan över dricksvattenresurserna från urval B (figur 

7, 8 och 10) kan man se att det finns vissa luckor där 

det är ont om större förekomster. Ett stort område där 

det är glest mellan förekomsterna som valts ut i urval 

B är området norr och nordväst om Oskarshamn. 

Mindre områden som inte ligger i direkt anslutning till 

någon resurs från urval B är de sydligaste delarna av 

länet, de sydligaste delarna av Öland, Öland mellan 

Borgholm och Löttorp, kustområdet norr om Kalmar 

samt områden i de västa delarna av länet t.ex. mellan 

Alsterån och Emån. 

Dock är vissa av dessa resurser utvalda i urval B 

just därför att de nyttjas redan idag, ligger nära tätbe-

folkade områden eller är de största vattenresurserna i 

områden med viss vattenbrist. T.ex. är alla Ölands 

resurser förutom Solbergafältet utvalda i urval B men 

föll inte ur i urval A. Eftersom Öland periodvis har 

problem med vattenförsörjningen blir även mindre 

vattenresurser väldigt viktiga. Även sjön Hjorten vid 

Västervik är utpekad då den idag används som huvud-

vattentäkt för kommunen samt att det är ont om andra 

alternativ. Sjön har dock lägst bedömd uttagsmöjlighet 

av resurserna som valts ut i urval B, se tabell 4.

Mottagare Avgivare 

Edsbruk (1) Storsjön (18) 

Hjorten (15) Vångaren, Fälgaren 

Hultsfredsdeltat (2) Silverån (25) 

Högsbyåsen Alsterån (22) (Emån (24)) 

Löttorp (9) Hornsjön (21), Vedby träsk 

Målilladeltat (3) Emån (24) 

Nybroåsen (8) Hagbyån (26), St. Sigfridsån 

Södra Vi (4) Stångån, Juttern (16) 

Trånshultsdeltat (5) Emån (24) 

Vimmerbyåsen (6) Stångån, Södra Vi (4) 

Emån (24) Vättern 

Tab. 5. De vattenresurser från urval B som har potential för 

konstgjord infiltration eller annan åtgärd för ökad vattenpro-

duktion (Länsstyrelsen 2012). Inom parantes står siffran som 

resursen representeras av i figur 7, 8 och 10 . 
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Fig. 8. De  regionalt viktiga vattenresurserna samt befolkning (Länsstyrelsens GIS-skikt B).  
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Nybroåsen ligger längst söderut av länets grundvat-

tenförekomster och stora delar av södra länet försörjs 

idag till stor del med vatten från Nybroåsen tillsam-

mans med Hagbyån. Emmaboda kommun har Lyck-

ebyån som huvudvattentäkt.  

Ölands största resurs är Solbergafältet som kom-

mer på sjunde plats i tabell 4. I övrigt har Öland ett 

antal mindre vattenförekomster som används som vat-

tentäkter. Många av dessa är uttagna i urval B som 

regionalt viktiga just därför att dricksvatten är en brist 

på Öland under somrarna vilket gör att alla större vat-

tentäkter är väldigt viktiga för öns vattenförsörjning.  

År 2011 var befolkningsmängden i länet 233 090 

(SCB A). Befolkningstätheten varierar kraftigt i länet 

och vissa områden består av landsbygd med väldigt 

gles befolkning. Befolkningstätheten ökar längs kus-

ten, se figur 8. 

Öland och Västervik är exempel på områden som 

präglas av hög- och lågsäsong för antal invånare under 

sommar- och vintertid. Turistområden stöter ofta på 

problem i samband med stor ökning av befolkningen 

under sommartid då förutsättningarna för stora vat-

tenuttag är som sämst. På Öland är befolkningsmäng-

den knappt 25 000 (SCB A) och det beräknas befinna 

sig som mest 500 000 personer samtidigt på ön i juli 

månad (Länsstyrelsen 2003). 

 

4.1.4 Statusklass 

Av de 28 vattenresurser som pekats ut som regionalt 

viktiga i urval B är det endast sex st. som uppnår god 

status för angivna parametrar (kemisk och kvantitativ 

för grundvatten och kemisk (exklusive kvicksilver) 

och ekologisk för ytvatten) samt inte bedöms riskera 

att inte uppnå god status år 2015. Tre av dessa är dock 

vattendrag och denna status gäller endast för området i 

mynningen, längre uppströms kan statusbedömningar-

na se helt annorlunda ut.  

Flest förekomster (tio st.) uppnår god status för 

angivna parametrar men bedöms riskera att inte uppnå 

god status för en eller fler av parametrarna år 2015. 

Fyra förekomster uppnår inte god status för en eller 

fler av parametrarna och ett fåtal finns inte i VISS och 

har alltså inte blivit klassade. I tabell 6 finns en sam-

manställning över förekomsterna efter deras klassifice-

ring. Där står även vilken parameter som inte uppfyllt 

kraven för god status. (e) står för ekologisk status och 

(ke) står för kemisk status. 

Det kan dock nämnas att av dessa egenskaper i 

kapitel 4.1.1-4.1.4 är det den kemiska och ekologiska 

statusen som är mest föränderlig. Den ekologiska sta-

tusen styrs i många fall av vandringshinder för fiskar 

och går att åtgärda samt att det inte är säkert att ett 

uttag av vattnet i resursen påverkar denna faktor. Om 

den kemiska statusen är sämre än god p.g.a. långlivade 

ämnen kan detta såklart vara ett stort problem. Det kan 

dock ändå finnas möjlighet till sanering om detta 

skulle vara nödvändigt. 

Självklart är det ytterst viktigt att undvika åtgärder 

och faktorer som ger vattenresurser dålig ekologisk 

och kemisk status. Det är dock troligen lättare att på-

verka och förändra vattenresursens status genom t.ex. 

sanering av förorenad mark. Det går även att före-

bygga föroreningar med t.ex. förbud mot spridning av 

bekämpningsmedel eller annan förorenande verksam-

het. 

 

4.2 Ytterligare beskrivning av tre vatten-
resurser inkl. diskussion kring vat-
tenresursers värden 

Emån, Nybroåsen och Solbergafältet har valts ut p.g.a. 

att de är de största vattenresurserna inom ett stort om-

råde samt har stor potential att försörja många männi-

skor med dricksvatten. Samtliga kommer även att före-

slås som framtida riksintresse. 

Ekonomiska värderingar av vattenresurser är ett 

sätt att försöka jämföra vad olika intressens vinster och 

kostnader landar i i det långa loppet. Det vanligaste är 

att grus- och sandförekomster värderas. I en grusform-

ation finns det möjlighet att t.ex. utvinna gruset vilket 

ger en ekonomisk vinst för det företag som utvinner 

och säljer eller använder gruset. En grusförekomst har 

dock så många fler värden, se figur 9. Naturligt grund-

Uppnår god status och 

bedöms inte riskera att 

inte uppnå god status 2015 

Uppnår god status men 

riskerar att inte uppnå 

god status år 2015 Uppnår inte god status Finns ej i VISS 

Emån (24) Alsterån (e, 22) Botorpsströmmen (e, 23) Hornsjön (21) 

Ljungbyån (27) Hjorten (e, 15) Hagbyån (e, 26) Löttorp (9) 

Långsjön (17) Hultsfredsdeltat (ke, 2) Juttern (e, 16) Resmo (10) 

Silverån (25) Läen (e, 19) Lyckebyån (e, 28) Rälla (11) 

Storsjön (18) Målilladeltat (ke, 3)   Strandskogen (13) 

Ydreforsformationen (7) Nybroåsen (ke, 8)   Trånshultsdeltat (5) 

  Solbergafältet (ke, 12)   Tveta (14) 

  Södra Vi- åsen (ke, 4)     

  Uvasjön (e, 20)     

  Vimmerbyåsen (ke, 6)     

Tab. 6. Sammanställning över vilka statusklasser som vattenresurserna från urval B klassats i. Informationen om vattendragen 

kan dock vara vilseledande då det endast är ett område i mynningen som beaktas, längre uppströms kan vattendraget ha en helt 

annan klassning. Inom parentes förklaras inom vilket område resursen inte fick god status, e står för ekologisk och ke för ke-

misk. Även numret de representeras av i figur 7, 8 och 10 finns inom parantes.  
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vatten finns ofta tillgängligt i grus- och sandformation-

er samt att konstgjord infiltration ofta kan anläggas för 

att öka grundvattenproduktionen. Utöver detta kan en 

geologisk formation fungera som rekreationsområde 

och ha en positiv effekt på landskapsbilden. Format-

ionen och dess grundvatten är ofta även en viktig del 

av det ekologiska systemet i området, då grundvattnet i 

åsen t.ex. kan försörja ett vattendrag med vatten som 

är viktigt t.ex. som lekvatten för fiskar (Sandström 

1998). 

Diffusa värden på förekomsten i fråga, såsom vär-

det som rekreationsområde, vikt för ekosystemet m.m. 

är svårt att uppskatta i pengar. Det finns ett antal mo-

deller man kan utgå ifrån för att värdera grus- och 

sandförekomster, både monetära och ickemonetära. 

SGU har utarbetat en ickemonetär modell för värde-

ring av grundvattenförekomster. Även Naturvårdsver-

ket har tittat på ämnet och publicerat minst två rappor-

ter om modeller för ekonomiska värderingar av grund-

vatten. 

Om en vattentäkt skulle bli obrukbar skulle tidigare 

investeringar i form av anläggningar för dricksvatten-

produktion till stor del vara bortkastade (åtminstone de 

senare investeringarna som inte brukats under så lång 

tid). Utöver det skulle värdet som vattnet säljs för till 

konsumenterna, alltså bruksavgiften multiplicerat med 

volymen av det konsumerade vattnet, förloras och vat-

tenresursen skulle behöva ersättas. Att bygga nya an-

läggningar för dricksvattenproduktion kostar mycket 

pengar eftersom det förutom kostnader för själva an-

läggningarna tillkommer kostnader för bl.a. utredning-

ar, provpumpningar, inköp av mark, upprättande av 

vattenskyddsområde, vägbyggen, borrning m.m. 

Analysen i detta arbete kommer att bestå av en lite 

mer ingående beskrivning av Emån, Nybroåsen och 

Solbergafältet. Dessa kommer även att så långt det går 

diskuteras efter tre frågeställningar kring ekonomiska 

värden: 

 

1. Hur mycket pengar har investerats i resur-

sen hittills för dricksvattenproduktion? Om 

vattenförekomsten skulle bli obrukbar för 

dricksvattenproduktion skulle dessa investe-

ringar förloras. 

2. Hur mycket vatten har resursen potential att 

producera? Hur mycket produceras och 

konsumeras idag? Vad betalar konsumenter-

na i dagsläget för dricksvattnet? Dessa siff-

ror ger tillsammans en bild av vad kommu-

nerna tjänar eller skulle kunna tjäna på vatt-

net i resursen/år. 

3. Vad finns det för alternativ om resursen 

skulle bli obrukbar? Finns det andra stora 

förekomster i närheten? Hur långt skulle 

ledningar eventuellt behöva byggas och vad 

skulle detta kunna kosta? Vad kostar det att 

anlägga vattenverk, anläggningar för konst-

gjord infiltration m.m.? 

 

För att konkret kunna uttala sig om vad det eventuellt 

skulle kunna kosta att anlägga konstgjord infiltration, 

bygga vattenverk, ledningar m.m. måste undersök-

ningar m.m. utföras. Detta är ingenting som är möjligt 

inom detta examensarbete utan detta är endast en dis-

kussion utifrån vad nyligen byggda eller planerade 

anläggningar har kostat eller beräknas kosta. I tabell 7 

presenteras de översiktliga siffror som några kommu-

ner och företag har beräknat att deras anläggningar har 

kostat eller beräknas kosta samt vad ledningar normalt 

kostar i dagsläget. 

 

Fig. 9. Vad är en vattenresurs värd? Bilden till vänster visar Arontorpsrosen (Våradonis), en rar blomma som växer på torra och 

kalkrika jordar och i Sverige endast växer vilt på Öland och Gotland (Fitter et. al.1983, Länsstyrelsen 2001). Växten är en av öns 

stora botaniska sevärdheter och växer koncentrerat över små ytor (Länsstyrelsen 2001). Bilden är tagen i området kring Tvetas 

vattenverk i Arontorp. Bilden till höger visar en nybyggnation i Tvetas vattenproduktionsanläggning. Byggnaden ska fungera 

som vattenreservoar till det befintliga vattenverket och kostar Mörbylånga kommun över 4 miljoner kr att bygga.  
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4.2.1 Emån 

Vattendraget Emån är sydöstra Sveriges största och 

kanske även mest värdefulla vattendrag (Länsstyrelsen 

1997). Vattendragets avrinningsområde är 4 470 km2 

och sträcker sig genom två län och åtta kommuner 

(Länsstyrelsen 2012).  

Emån och omgivningarna vattendraget skapar har 

ett otroligt högt värde för både flora och fauna, rekre-

ation m.m. I vattendraget finns det över 30 fiskarter, 

varav ett antal är sällsynta, bl.a. asp och vimma. Ån är 

norra Europas viktigaste vatten för mal. I delarna ned-

ströms ån finns även ett vildlaxbestånd samt en havsö-

ringsstam som är unik p.g.a. sin storlek (medel- och 

maxvikt). Öring finns även stationärt i huvudfåran och 

de flesta biflödena (Länsstyrelsen 1997). 

Kring Emån spirar även ett rikt fågelliv. Miljöerna 

kring ån med dess strandridåer av al, ek och pil, rand-

skogarna till odlingsbygden, våtmarker och betesmark 

skapar förutsättningar och bra levnadsmiljöer för van-

liga och mindre vanliga fågelarter. Våtmarkskom-

plexet Ryningen ligger på gränsen till Hultsfreds kom-

mun och är en av de värdefullaste fågellokalerna i syd-

östra Sverige och den största våtmarkslokalen i Små-

land. Området utgörs av öppna mader längs ån och är 

ett resultat av sjösänkningen. En stor del av maden 

utgörs av betesmark men det förekommer även slåtter-

mark som till sin största del utgörs av högstarrfuktäng. 

Lokalen är en viktig rastplats under vår och höst för 

bl.a. vadare och sångsvanar (Länsstyrelsen 1997). 

 

1. Emån utgör idag vattentäkt för bl.a. Vetlanda 

och Mönsterås kommuner. Vattenverket Finsjö är 

Mönsterås kommuns huvudvattentäkt. För denna täkt 

finns ett vattenverk som byggdes år 1994 för c:a 20 

Kommun Anläggningar 

Kalmar Ledningar med diametern 250 mm. kostar c:a 1 200-1 300 kr/m. 

Ledningar med diametern 500 mm. kostar c:a 2 200-2 300 kr/m. 

Infiltrationsvattenverk som byggdes 2007-2009 kostade c:a 45-50 miljoner kr. 

Karlskrona 2 st ledningar (c:a 20 km, diametern 560 mm) infiltrationsdammar, servicebyggnad och tryck-

stegringsstation kostade c:a 225 miljoner kr. 

Oskarshamn Utredningar, provpumpningar och fullskaleförsök med konstgjord infiltration kostade c:a 2 

miljoner kr. 

Ombyggnation av vattenverket kostade c:a 36 miljoner kr. 

C:a 3 km reservledning kostade c:a 4 miljoner kr. 

Utredningar om vattentäkt i sjön Hummeln kostar c:a 2 miljoner kr. 

Beräknad investering i anläggningar kring Hummeln är c:a 40 miljoner kr. 

Beräknad kostnad för att bygga ledningar till Hultsfredsdeltat är c:a 150 miljoner kr. Vid en 

utbyggnad av anläggningen beräknas detta uppgå till åtminstone 200 miljoner kr. 

Växjö En helt ny vattenförsörjningsanläggning kostade c:a 455 miljoner kr. Ledningarna kostade c:a 

255 miljoner kr, vattentäkten c:a 85 miljoner kr och vattenverk, tryckstegringsstationer och reser-

voarer c:a 115 miljoner kr. 

Mörbylånga Byggnation av vattenreservoar till befintligt vattenverk kostar c:a 4,3 miljoner kr. 

Borgholm Anläggning för avsaltning av bräckvatten från Östersjön beräknas kosta c:a 70-75 miljoner kr. 

Ledningarna kostar c:a 10 miljoner kr och ombyggnation av vattenverken kostar c:a 15 miljoner 

kr. 

Nybro Anläggning för konstgjord infiltration i Gårdsrydsfältet (Nybroåsen) kostar c:a 4,3 miljoner kr 

Tab. 7. Uppgifter om vad några kommuners anläggningar för dricksvattenproduktion har kostat eller beräknas kosta (Kalmar 

Vatten AB, Karlskrona kommun, Oskarshamns kommun, Växjö kommun, Mörbylånga kommun, Borgholm Energi AB, Nybro 

kommun).  
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miljoner kr och det har inte gjorts några större investe-

ringar i vattenverket sedan dess (Mönsterås kommun).  

Vetlanda kommun tar ut råvatten ur Emåns vatten-

system på fyra ställen, Emån vid Vetlanda, Pauliström-

sån vid Pauliström, Övrasjön i Skirö samt Lindåssjön 

som är reservvattentäkt. Totalt uppgår dessa uttag till 

över 2,5 Mm3/år (VETAB A). Vattenverken som be-

handlar Vetlandas vatten från Emån har byggts i olika 

etapper under årens lopp och det är svårt att uppskatta 

vad som totalt investerats. Det vanligaste är att dessa 

byggdes under 50-talet och sedan har byggts om och 

renoverats med åren. Den senaste ombyggnationen 

skedde under år 2011 och kostade c:a 6 miljoner kr 

(VETAB A). 

 

2. I vattenverket Finsjö utvanns år 2010 c:a 

500 000 m3 ur Emån för den kommunala dricksvatten-

försörjningen (Länsstyrelsen 2011 B). Kostnaden för 

det kommunala vattnet i Mönsterås ligger på 11,26 kr/

m3 i dagsläget. Detta innebär vid en översiktlig beräk-

ning att vattnet i Emån är värt c:a 5,6 miljoner kr/år för 

Mönsterås kommun.  

För Vetlanda kommun är avgiften för närvarande 

7,55 kr/m3 (VETAB 2012). Vid samma översiktliga 

beräkning är Emån värd nästan 20 miljoner kr/år för 

Vetlanda kommun. 

Enligt beräkningarna som beskrivs i bilaga 1 är 

Emåns medellågvattenföring i mynningen 8,6 m3/s 

vilket ger ett bedömt möjligt uttag på c:a 27 Mm3/år. 

27 Mm3/år är väldigt mycket och skulle ha ett stort 

ekonomiskt värde vid ett större nyttjande. 

Värdet av Emån som dricksvattenresurs ligger även 

i dess mycket stora potential för utökat nyttjande som 

dricksvattenresurs. Dels är det den största resursen 

enligt kapitel 4.1.1 samt har den stor potential för 

konstgjord infiltration i ett antal isälvsavlagringar 

kring ån. T.ex. kännetecknas Emådalen av sina mäk-

tiga isälvsavlagringar där bl.a. Trånshultsdeltat och 

Målilladeltat återfinns (Länsstyrelsen 1997). Som 

nämnts i kapitel 4.1.2 har Emån möjlighet att infiltrera 

i bl.a. Högsbyåsen, Målilladeltat och Trånshultsdeltat. 

Dessa förekomster är dock endast de som diskuterats 

under workshopen och som anses viktiga ur ett region-

alt perspektiv. Åns vatten kan utöver detta eventuellt 

användas utan att infiltreras i en isälvsavlagring . Då 

krävs det i regel mer reningsprocesser i vattenverket. 

Vattendraget kan ha potential att utgöra vattentäkt 

för t.ex. Oskarshamn i framtiden då det som närmst 

ligger c:a 1,5 mil från staden. Åns potential att infil-

trera i Trånshultsdeltat som lämpar sig väldigt väl för 

konstgjord infiltration (Länsstyrelsen 2012) utgör även 

ett alternativ för Oskarshamns dricksvattenförsörjning. 

Oskarshamns kommun har i dagsläget problem med 

sin vattenförsörjning. Kommunen har tittat på och 

gjort utredningar kring bl.a. sjön Hummeln och Hults-

fredsdeltat.  

Hultsfredsdeltat ligger drygt 4 mil från Oskars-

hamns stad och att dra ledningar dit har vid en över-

siktlig beräkning uppskattats kosta uppåt 150 miljoner 

kr (Oskarshamns kommun). Eventuellt skulle Hults-

freds anläggningar behöva utökas med t.ex. fler brun-

nar m.m. vilket skulle öka denna kostnad till åt-

minstone 200 miljoner kr (Oskarshamns kommun). 

Trånshultsdeltat ligger drygt 3 mil från Oskarshamn 

vilket skulle ge mindre kostnader för ledningarna men 

däremot skulle det tillkomma kostnader för utredning-

ar samt anläggning av konstgjord infiltration m.m. 

Emåns medellågvattenföring i området kring 

Trånshult är c:a 7,7 m3/s (områdets IDnr: 634651-

150941) vilket innebär att c:a 24 Mm3/år bedöms 

kunna utvinnas ur ån i området på ett hållbart sätt (se 

beräkningsförklaringar i bilaga 1). Oskarshamns kom-

mun har c:a 26 000 invånare år 2011 och i staden 

Oskarshamn bor c:a 17 000 personer (SCB A & B). 

Vid en multiplicering med det beräknade vattenbeho-

vet per person och år (75 m3) ger en siffra på c:a 2 

Mm3/år för kommunens och c:a 1,5 Mm3/år för sta-

dens dricksvattenbehov. Vid utredningen kring uttag i 

Hultsfredsdeltat beräknas det att Oskarshamn har ett 

behov av c:a 8 000 m3/dygn vilket motsvarar 2,92 

Mm3/år.  

Enligt SGU:s bedömningar är uttagsmöjligheten i 

Trånshultsdeltat utan konstgjord infiltration c:a 0,8 

Mm3/år. Detta tillsammans med Emåns medellågvat-

tenföring där 9,99 % kan utvinnas ger en teoretisk pot-

ential för en ökning av uttagsmöjligheten till c:a 25 

Mm3/år. Kring Trånshult finns även mindre tätorter 

som skulle kunna ha användning för en förstärkt till-

gång på dricksvatten och kanske skulle ett samarbete 

mellan kommuner med intresse av en vattentäkt i 

Trånshultsdeltat kunna dela på kostnader för utred-

ningar, anläggningar m.m. 

 

3.  Mönsterås har ungefär lika långt till Alsterån 

som till Emån. Kommunen tar under sommartid ut 

vatten ur Alsterån för infiltrering i täkterna Sand-

bäckshult och Tjuvemosse (Högsbyåsen) för att klara 

behovet (Länsstyrelsen 2011 B). Även Alsterån är stor 

och bedöms ha en maximal uttagsmöjlighet i mynning-

en på 6,5 Mm3/år vilket mer än väl skulle räcka för att 

försörja Mönsterås. Dock skulle troligen kostnader 

kring utveckling av vattenverk, ledningar m.m. till-

komma och det bästa och billigaste är om Emån kan 

fortsätta att fungera som huvudvattentäkt. 

Inom detta arbete kan jag inte uttala mig om Vet-

landa kommuns förutsättningar för att byta ut vatten-

täkterna i Emån då det ligger utanför länsgränsen och 

det skulle ta för mycket tid att läsa in sig på vad det 

finns för närliggande stora vattenresurser. 

 

4.2.2 Nybroåsen 

Nybroåsen bedöms vara sydöstra Sveriges största och 

mäktigaste isälvsavlagring (Knutsson 2004). Åsen är 

11 mil lång och sträcker sig från sjön Alstern i Ny-

brotrakten till Hagby och Kalmarsund i sydost 

(Knutsson 2004, VISS). Åsen delas in i olika delområ-

den och beskrivs ingående av bl.a. Knutsson (2004). 

Inom detta arbete kan inte alla delområden beskrivas 

utförligt var för sig utan åsen beskrivs som en helhet. 
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Berggrunden i området består av kambrisk sand-

sten längs kuststräckan samt granit lite längre västerut. 

Berggrunden är nästan helt täckt av kvartära avlagring-

ar, sandstenen blottas inte alls och graniten påträffas 

oftast i små, isolerade hällar förutom i området kring 

Nybro där hällar förekommer mer frekvent. I berg-

grunden i åsens nordvästra delar sträcker sig en nord-

väst-sydostlig sprickdal i St. Sigfrids dalgång som är 

utfylld av åsens isälvsmaterial (Knutsson 2004).  

Nybroåsen består av ett antal olika grundvattenma-

gasin och det är svårt att urskilja gränserna mellan 

dessa. I Igersdela finns dock en höjdtröskel som tydligt 

utgör en gräns mellan åtminstone två olika magasin 

och grundvattenförekomster (Knutsson 2004).  

I åsens tio delområden som beskrivs i Knutsson 

(2004) varierar mäktigheten i åsen mellan några en-

staka m till 32 m i Hagbymassivet. Uttagsmöjligheter-

na är i sju av tio delområden goda eller mycket goda 

och även förutsättning för konstgjord infiltration 

(oftast via infiltrationsbassänger) är god eller mycket 

god i hälften av delområdena.  

 

1. Nybroåsen används som huvudvattentäkt för 

Kalmar, Nybro och Torsås kommuner. Kalmar kom-

mun har sedan 50-talet investerat pengar i byggnation-

er och olika anläggningar kring Hagbymassivet.  

Otroligt mycket pengar har investerats i anlägg-

ningar och ledningar m.m. i Nybroåsen. Åsens anlägg-

ningar för konstgjord infiltration har byggts i många 

etapper och omgångar, bl.a. år 1957-58 i Yxneberga 

och år 1997 vid Stenkällan (Knutsson 2004). 2007-

2009 byggdes ett infiltrationsvattenverk som kostade 

som helhet 45-50 miljoner kr att bygga (Kalmar Vat-

ten AB).  

Nybro kommun har nyligen byggt en infiltrations-

anläggning i Gårdsrydsfältet som ej ännu har tagits i 

bruk. Anläggningen innefattar två bassänger med en 

sammanlagd yta på 1 350 m2 samt pumpstation, re-

ningsverk och ledningar för en total kostnad på 4,3 

miljoner kr. 

Av dessa kostnader i anläggningen i Gårdsrydsfäl-

tet är reningsutrustning samt byggandet av bassänger 

och ledningar de största utgifterna. Övriga kostnader 

är t.ex. inköp av mark (50 000 kr), pumpstation 

(400 000 kr), stängsel runt infiltrationsbassänger 

(75 000 kr) (Nybro kommun). 

Utöver kostnaderna för anläggningarna i Ny-

broåsen har även ledningar dragits till Kalmar och 

Torsås från Hagbymassivet samt till Nybro från Gårds-

rydsfältet. Sammanlagt blir detta många mil ledningar.  

 

2. Hagbymassivet utgör det mest gynnsamma om-

rådet i Nybroåsen med sin konstgjorda infiltration av 

Hagbyån. Detta område utgör i dagsläget Kalmar och 

Torsås kommuners huvudvattentäkt. Enligt Knutsson 

(2004) har förekomsten potential att öka infiltrationen 

och därmed även uttagen från år 2004:s uttag på 140 l/

s till 300 l/s (9,5 Mm3/år). En sådan ökning skulle göra 

att massivet hamnade i SGU:s s.k. superklass 

(Knutsson 2004).  

Även Gårdsrydsfältet har stor potential och utgör 

idag Nybro kommuns huvudvattentäkt. Enligt Knuts-

son (2004) var uttagen i Gårdsrydsfältet 60 l/s år 2004 

men förekomsten har potential för 200 l/s (6,3 Mm3/

år). Vid byggnation av infiltrationsbassänger i området 

bedöms det ha en uttagskapacitet på 150 l/s vilket även 

skulle klassa Gårdsrydsfältet i superklassen (Knutsson 

2004).  

Enligt översiktliga beräkningar inom detta exa-

mensarbete är den maximala uttagsmöjligheten för 

hela Nybroåsen 5,8 Mm3/år (naturligt bildat grundvat-

ten). Enligt Knutsson (2004) som har gjort betydligt 

mer omfattande studier har endast Hagbymassivet vid 

konstgjord infiltration potential att producera 300 l/s 

vilket motsvarar 9,5 Mm3/år. Även Gårdsrydsfältets 

kapacitet är enligt Knutsson (2004) betydligt större 

med en potential för 200 l/s vilket motsvarar 6,3 Mm3/

år. 

Om man ska beräkna Nybroåsens värde i pengar 

skulle endast en beräkning av vad kommunen tar betalt 

för det kommunala dricksvattnet multiplicerat med vad 

dessa områden i dagsläget (år 2010 producerade Hag-

bymassivet drygt 5 Mm3 och Gårdsrydsfältet drygt 1 

Mm3 (Länsstyrelsen 2012 B, Länsstyrelsen 2011 C)) 

producerar ger oss siffror uppåt 75 miljoner kr/år. Kal-

mar kommuns kommunala dricksvatten kostar 12,05 

kr/m3 (Kalmar vatten AB 2012) och Nybro kommuns 

kommunala dricksvatten kostar 8,7 kr/m3 (Nybro kom-

mun 2012). Om man däremot tittar på vad som be-

döms potentiellt kunna utvinnas blir siffran betydligt 

högre. För Gårdsrydsfältet blir siffran vid ett uttag på 

6,3 Mm3/år och ett vattenpris på knappt 9 kr ger ett 

värde på över 55 miljoner kr/år och för Hagbymassi-

vets potential på 9,5 Mm3/år multiplicerat med priset 

på drygt 12 kr ger ett värde över 100 miljoner kr/år. 

 

3. Utöver Nybroåsen är det ont om större vattenre-

surser i södra länet. Hagbyån, Ljungbyån och Lyck-

ebyån är de som pekats ut som regionalt viktiga. Hag-

byån är dock utpekad just p.g.a. sin användning till-

sammans med Nybroåsen och är det minsta vattendra-

get som blev utpekat i urval B. Ljungbyån är relativt 

liten samt förorenad. Lyckebyån är stor nedströms 

med en bedömd maximal uttagsmöjlighet på 2,5 Mm3/

år i mynningen. Ån används av Emmaboda kommun 

där medellågvattenföringen i ån är c:a 0,3 m3/s vilket 

skulle kunna ge ett hållbart möjligt uttag på c:a 1 Mm3/

år. Dessa vattendrag är alltså i jämförelse med Ny-

broåsen små och har inte potential att försörja särskilt 

stora delar av södra länet.  

Rening av vatten från Kalmarsund skulle eventuellt 

vara ett rimligt alternativ om Nybroåsen blev obruk-

bar. Enligt beräkningarna som Borgholm Energi låtit 

utföra skulle endast en sådan anläggning i dagsläget 

kosta uppåt 50 miljoner kr att bygga exklusive led-

ningar och ombyggnation av vattenverken (Jacobsson 

2011 A & B). Nybro ligger dock längre in i landet och 

har inte samma förutsättningar för ett nyttjande av 

Östersjövatten som Kalmar och Torsås kommuner har. 

Frågan om avsaltningsanläggningar för rening havs-

vatten är dock omstridd, se kapitel 4.2.3. 
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4.2.3 Solbergafältet 

Solbergafältet och Lindbyfältet ingår i en komplex 

isälvsavlagring belägen strax sydost om Borgholm på 

Öland. Fälten har egentligen ingen geologisk eller to-

pografisk gräns utan tillhör samma grundvattenmaga-

sin (Pousette 2009). Dessa fält utgör tillsammans de 

största sandavlagringarna av sitt slag på Öland 

(Länsstyrelsen 2001).  

Berggrunden i området består av ordovicisk och 

kambrisk kalkberggrund som är delvis uppsprucken 

och ytvittrad. Under kalkstenen finns i sin tur ett lager 

alunskiffer som är någon meter mäktig följt av siltsten-

monsten, lerskiffer och sandsten. Berggrunden är inte 

blottad i eller i anslutning till den kvartära formationen 

(Pousette 2009).  

Avlagringen ligger under högsta kustlinjen och 

materialet har utsatts för svallning som sköljt ut sand, 

finsand och grovsilt från ytlagret. Dock finns det 

överst i formationen en svallgruskappa som består av 

stenigt, sandigt grus och är en till ett par meter mäktig. 

Denna underlagras av de primära isälvssedimenten 

som har en skiftande och komplex sammansättning. I 

de översta delarna av de primära isälvsavlagringarna är 

materialet sandigt-grusigt, därunder finns i regel ett 

siltigt-sandigt lager som därunder övergår till att bli 

mer grusigt. I vissa områden har även någon meter 

mäktig morän påträffats närmast berggrunden samt på 

andra ställen i lagerföljderna. Den totala mäktigheten 

på avlagringen är c:a 10 m (lokalt c:a 15-20 m) i de 

centrala delarna och någon enstaka meter i ytterområ-

dena (Pousette 2009).  

Intill avlagringen finns morän som höjer sig någon 

m över omgivningen. Under denna finner man ett c:a 5 

m mäktigt skifferrikt sandlager med god vattenförande 

förmåga. Det finns även en ryggformad bildning i 

Lindbyfältets sydöstra del. Ryggformationen är till stor 

del utbruten men bestod främst av stenigt grus. Under-

sökningar har visat att formationen kan fortsätta under 

morän och finkorniga sediment och att de undre delar-

na tillsammans med den ställvis uppspruckna kalk-

berggrunden har god vattenledande förmåga (Pousette 

2009).  

Grundvattenbilden i avlagringen är komplex. P.g.a. 

täta och svårgenomträngliga skikt finns två eller fler 

grundvattenvåningar inom samma område med olika 

trycknivåer. Det finns finkorniga jordlager som hindrar 

vatten från att ta sig till huvudmagasinet vilket gör att 

små, lokala magasin bildas ovan dessa finkorniga jord-

lager. Det vanligaste är dock att det längst ner mot 

berggrunden finns grovkorniga material som tillsam-

mans med den uppspruckna ytliga berggrunden bör ge 

formationen en god hydraulisk kommunikation 

(Pousette 2009). 

Naturligt bildat grundvatten uppgår i genomsnitt 

till 50 l/s (1,6 Mm3/år) enligt Pousette (2009). Enligt 

beräkningarna i detta arbete är den bedömda maximala 

uttagsmöjligheten 3 Mm3/år. Konstgjord infiltration 

förekommer dock i formationen och baseras på vat-

tenuttag i den norra delen av formationen. Vid fortsatt 

utbyggnad av infiltrationsanläggningar och brunnar i 

Solbergafältet beräknas uttagsmöjligheterna där uppgå 

till c:a 2 Mm3/år. Ur Linbyfältet bedöms det kunna 

produceras c:a 1,2 Mm3/år vid utökad konstgjord in-

filtration. Sammanlagt alltså 3,2 Mm3/år (Pousette 

2009). 

Utöver sitt värde som grundvattenmagasin bör av-

lagringarna skyddas då vissa hotade arter lever i områ-

de t ,  t . ex.  växterna  klub bfibb la  och vi t tå te l 

(Länsstyrelsen 2001). 

 

1. C:a 70-75 % av Borgholms kommun försörjs av 

vattentäkten i Solberga-Lindby (Länsstyrelsen 2011 

A). Vattenverk, anläggningar för konstgjord infiltrat-

ion, ledningar till abonnenterna m.m. finns i området 

men uppgifter om när dessa byggdes och vad det 

kostat har inte kunnat tas fram. 

 

2. I Borgholms kommun betalar invånarna 12,40 

kr/m3 för sitt kommunala vatten (Borgholms Energi 

AB). I vattenverket utvanns c:a 1,5 Mm3 år 2010 

(Länsstyrelsen 2011 A) vilket vid en översiktlig beräk-

ning visar att resursen är värd över 18 miljoner kr/år 

för kommunen.  

Den potentiella uttagsmöjligheten vid utökade an-

läggningar för konstgjord infiltration skulle enligt 

Pousette (2009) uppgå till c:a 3,2 Mm3/år. Under 

workshopen diskuterades även potentialen för att 

dämma området för att återskapa våtmark som skulle 

kunna öka grundvattenbildningen. 

 

3. Att denna vattenresurs är Ölands största 

(exklusive kalkberggrunden) gör att dess värde ökar. 

Borgholms kommun har tittat på vad det skulle kosta 

att rena vatten från Östersjön vilket säger något om 

vattenbristen på ön under sommartid. Om Solbergafäl-

tet (inklusive Lindbyfältet) skulle bli obrukbart finns 

det inga tillräckligt stora sötvattenalternativ i området, 

vilket skulle göra detta alternativ till i princip det enda 

som skulle fungera under längre tid. Att bygga en an-

läggning för avsaltning av Östersjön med allt vad det 

innebär, inklusive ledningar m.m. skulle kosta Borg-

holm kommun uppåt 75 miljoner kr (Jacobsson 2011 

A & B). 

Om denna vattenresurs jämförs med de tidigare 

värderade förekomsterna Nybroåsen och Emån så är 

Solbergafältet tämligen litet. Dock gör bristen på stora 

dricksvattenresurser på Öland att denna resurs blir än 

mer värd och viktig att skydda och bevara.  

Att bygga anläggningar för avsaltning av havsvat-

ten är inte en okontroversiell fråga. Att byggnationen 

av själva anläggningen inte beräknas kosta mer än 50 

miljoner kronor (jämför med t.ex. att dra ledningar 

mellan Oskarshamn och Hultsfredsdeltat, 150 miljoner 

kr) är intressant. Dock finns det inga uppgifter om t.ex. 

driftkostnad hos en sådan anläggning. Hur länge håller 

den med tanke på att saltvatten har en korroderande 

effekt på metall? Vad får vattnet för kvalitet m.m.? Det 

borde vara lättare att skydda och reglera vattenresurser 

på land än t.ex. i Kalmarsund där det borde finnas fler 

risker för föroreningar, fler olika typer av föroreningar 



34 

samt att hur dessa sprider sig skulle vara svårt att be-

räkna och förutse. 

Om detta skulle visa sig vara en bra, långsiktigt 

fungerande lösning – skulle då fler ta den i anspråk 

och sötvattenresurser skulle minska i värde i Sveriges 

kustområden? Man kanske i stället ska fokusera på att 

använda vattnet mer effektivt, spara vattnet och 

skydda och utveckla de vattenresurser som finns. 

 

4.3 Skydd för Kalmar läns vattenresur-
ser 

Det är viktigt att vattenresurser skyddas mot potenti-

ella hot. I figur 10 finns länets vattenskyddsområden 

markerade tillsammans med MIFO-objekt i riskklass 1 

och 2 samt de vattenresurser som är utpekade om reg-

ionalt viktiga. I kartan kan man tydligt se att dessa 

vattenresurser är undermåligt skyddade. Hagbyån (26) 

skiljer sig till stor del från övriga resurser då stora de-

lar av ån är skyddad. 

Upprättandet av skyddsområden kring vattentäkter 

i länet är eftersatt (Länsstyrelsen 2012). Många resur-

ser saknar skydd och många skyddsområden är gamla 

och behöver uppdateras. Det är mycket viktigt att vat-

tenresurserna hanteras i kommunernas planarbete och 

lokala föreskrifter vilka kan komplettera vattenskydds-

områdesreglerna (Länsstyrelsen 2012). 

Det arbetas i dagsläget med att försöka utse vatten-

resurser i länet till riksintresse för dess användning 

eller potential som vattenresurs. Sedan den 1 juli 2011 

är det Havs- och Vattenmyndigheten som ansvarar för 

frågan om riksintresse för mark- och vattenområden 

som är särskilt lämpliga för anläggningar för dricks-

vattenförsörjning (Havs- och Vattenmyndigheten 

2012). Enligt en remiss från myndigheten finns det ett 

mål om att besluta om riksintressen för anläggningar 

för vattenförsörjning under år 2012 och 2013. Havs- 

och Vattenmyndigheten vill därför få in förslag från 

Länsstyrelserna på förekomster som kan vara relevanta 

att utse till riksintresse. Föreslagna kriterier för att en 

förekomst ska kunna utses till riksintresse är följande: 

 

Att förekomsten nyttjas eller kan nyttjas av 

många människor  

Att realistiska alternativ till förekomsten 

saknas  

Att förekomsten har stor kapacitet  

Att vattnet i förekomsten håller god kvalitet  

Att förekomsten behövs som reserv eller för 

framtida användning  

Övrigt  

 

Länsstyrelsen i Kalmar kommer att föreslå Emån, 

Hultsfredsdeltat, Nybroåsen, Lyckebyån och Solberga-

fältet som framtida riksintressen för sina vattentill-

gångar (Länsstyrelsen 2012). 
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Fig. 10. Vattenresurserna som är utpekade som regionalt viktiga samt MIFO-objekt som klassats i klass 1 och 2 och beslutade 

vattenskyddsområden i länet (Länsstyrelsens GIS-skikt C).  



36 

4.4 Felkällor 
Tre viktiga saker att vara medveten om när man läser 

detta arbete är för det första att beräkningarna som 

utförts är mycket översiktliga och det kan finnas bättre 

beräknade och uppskattade värden i annat material 

från t.ex. SGU, SMHI m.m. Inom detta arbete har jag 

arbetat i så stor utsträcknings som möjligt med SGU:s 

material för bedömd uttagsmöjlighet, grundvattenbild-

ning m.m. 

Det andra är att de värden som redovisas för vat-

tendragen är beräknat eller taget i mynningarna och 

kan se helt annorlunda ut längre uppströms. Längre 

uppströms kan t.ex. föroreningsbilden se annorlunda ut 

än vid mynningen. Exempel på detta är Ljungbyån 

som har god ekologisk och kemisk status (exklusive 

kvicksilver) och inte bedöms riskera att inte uppnå god 

status år 2015 medan ån längre uppströms är tydligt 

förorenad av i huvudsak bly och kadmium som trolig-

en härstammar från glasbruksindustrin (Länsstyrelsen 

2012, VISS). Om man inte är medveten om detta 

skulle man t.ex. kunna tro att det vore en bra idé att 

byta ut Hagbyån mot Ljungbyån som råvatten till 

konstgjord infiltration i Nybroåsen då Ljungbyån är 

större och enligt beskrivningen är mindre förorenad än 

Hagbyån. 

Det tredje har även nämnts i kapitel 1.3 samt bilaga 

2. Den kvantitativa statusen för grundvattenförekoms-

ter är mycket tveksam då samtliga har klassats som 

god status vilket beror på bristande underlag 

(Länsstyrelsen 2012 C). Även parametern för kvicksil-

verhalten i grundvattenförekomsterna är osäker då det 

finns indikatorer att dataunderlaget till bedömningarna 

kan ha varit felaktigt (Länsstyrelsen 2012 C). För att 

kunna uttala sig om vilka grundvattenresurser som inte 

borde uppnå god kvantitativ status kan man titta på 

vilka som tillämpar konstgjord infiltration eftersom 

detta indikerar att det naturligt bildade grundvattnet 

inte är tillräckligt för att klara behovet.  

Utöver detta finns det ett flertal mindre fel som 

även tagits upp löpande i arbetet. T.ex. att vissa grund-

vatten som valts ut i urval B inte inritade i kartan utan 

endast finns representerad av ett nummer. I övrigt 

finns det viss risk att arean hos de geologiska format-

ionerna i kartan kan vara något osäker. T.ex. kom det 

fram under workshopen att Målilladeltat är betydligt 

större än vad kartan visade. Dessutom är det inte alltid 

informationen om t.ex. förekomsternas area är exakt 

samma i t.ex. SGU:s material och VISS. 

Det kan även vara av värde att tänka på att urval B 

baseras på åsikter och erfarenheter som kom fram un-

der workshopen. Även om det är kunniga och duktiga 

personer kan det ha förekommit missförstånd m.m. 

samt att vissa deltagare var mer påstridiga än andra 

med vilka förekomster de tyckte var viktiga och det 

kan ha funnits mindre meningsskiljaktigheter. Det 

fanns tre olika grupper under denna workshop där dis-

kussionerna kunde skilja sig åt och tyngd läggas på 

olika saker i de olika grupperna. 

Vad gäller värderingsdiskussionen är detta ett svårt 

område att ge konkreta siffror. T.ex. förändras pengars 

värde och vad som har investerats i en resurs är svårt 

att ange då pengarna som investerades för 50 år sedan 

hade ett helt annat värde än idag. Jag har försökt att i 

så stor utsträckning som möjligt använda nya uppgifter 

men vissa av dessa kanske också ligger i gränszonen, 

t.ex. vattenverket Finsjön som byggdes 1994, kan dess 

byggnadskostnad spegla dagens värde? Vad skulle det 

kosta att bygga samma anläggning idag? 

Kommunernas avgifter vattenförbrukningen beror 

på hur man räknar, oftast finns det angett ett pris för 

endast vatten och ett annat där vatten och avlopp sum-

meras (inklusive och exklusive moms). Jag har valt att 

använda beloppet för endast vattenförsörjningen inklu-

sive moms. Dock är antagandet att kommunen får be-

talt för allt som produceras i verket missvisande då det 

förekommer spill och läckage längs ledningarna samt 

att mycket av vattnet som produceras används redan i 

vattenverket för t.ex. rengöring. 

 

5 Slutkommentar 
Då syftet med detta arbete inte har varit att komma 

fram till en specifik slutsats kommer här istället en 

kort slutkommentar. Efter kartläggning, beskrivning 

och analys av Kalmar läns viktigaste vattenresurser 

kan det konstateras att vissa delar av länet har sämre 

förutsättningar att producera stora mängder vatten än 

andra. Därmed är eller riskerar dessa områden att bli 

drabbat av viss vattenbrist. Dessutom har eller riskerar 

många av de utpekade resurserna att få olika kvalitets-

problem. Länet ligger i regnskugga och har relativt låg 

nederbörd jämfört med många andra delar av landet.  

Den ringa nederbörden i samband med varma somrar 

med hög avdunstning kan orsaka problem med grund-

vattenbildning och dricksvattenförsörjning. 

 Att bygga nya anläggningar för vattenproduktion är 

mycket kostsamt. Det ekonomiska värdet hos en vat-

tenresurs är mycket svårt att beräkna dels med tanke 

på att hur mycket vatten som kan utvinnas ur dagens 

vattentäkter i framtiden ofta är ovisst. Hur jämför man 

sedan den kortsiktiga ekonomiska vinsten hos ett före-

tag mot ett långsiktigt nyttjande av vattnet i resursen? 

Om dessa kan kombineras är antagligen den ekono-

miska vinsten maximal men t.ex. en industri utgör hot 

mot vattnets kvalitet.  

 Befintliga vattentäkter är mycket värdefulla då det 

redan ligger stora investeringar i dessa men även vat-

tenresurser som idag inte är bebyggda med anlägg-

ningar för dricksvattenproduktion är skyddsvärda. Det 

behövs många alternativ om något problem uppstår 

med befintliga vattentäkter. Skydd av länets vattenre-

surser behöver upprättas och förbättras för att säkra en 

fortsatt god tillgång på ett dricksvatten av god kvalitet. 
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Bilaga 1 - Beräkningar för urval A  
Att resursen ska kunna försörja 20 000 personer för att 

falla igenom urval A beror på att det endast är länets 

största vattenresurser som ska falla igenom eftersom 

dessa teoretiskt är viktigast ur ett regionalt perspektiv. 

I Kalmar län bor det 233 090 personer år 2011 (SCB 

A) och befolkningstätheten varierar kraftigt, samt att 

under sommarmånaderna befinner det sig mycket tu-

rister i länet, varpå siffran ökar. Befolkningsmängden 

och dess spridning har också beaktats i valet av krite-

riet att vattenresurserna ska kunna försörja 20 000 per-

soner för urval A, se  tabell1.  

 Enligt Naturvårdsverkets bedömningskriterier för 

sta tusklassi f icer ing av sjöar  och va ttendrag 

(Naturvårdsverket 2008) kan medellågvattenföringen 

reduceras max 9,99 % för att vattendraget ska uppnå 

god status. Alltså kan det tas ut som max 9,99 % av 

medellågvattenföringen i vattendragen och i sjöarnas 

utlopp, se tabell 2 för beräkningar. 

 Figur 3 förklarar hur Länsstyrelsen kommit fram 

till urvalskriterierna för urval A och hur informationen 

har tagits fram. Kriterierna är att det ska kunna utvin-

nas > 1,5 Mm3/år ur förekomsten. För grundvatten ska 

nybildningen och den bedömda uttagsmöjligheten vara 

> 1,5 Mm3/år. Sjöar ska ha ett medeldjup > 4 m och ett 

maxdjup > 5m samt ska både sjöar och vattendrag ha 

en medellågvattenföring > 0,5 m3/s. 

 

 

Grundvatten 

Nybildning har räknats ut med hjälp av information i 

Länsstyrelsens GIS- skikt från SGU samt komplette-

ringar från VISS. I GIS- skiktet finns det information 

om samtliga grundvattenmagasins grundvattenbildning 

i mm/år. Detta multiplicerades med magasinets area 

som plockades ut i VISS. 

Exempel: 

200 mm grundvattenbildning/år*0,001 - 0,2 m grund-

vattenbildning/år*500 000 m2 area = 100 000 m3 ny-

bildning av grundvatten/år = 0,1 Mm3/år. 

Bedömd uttagsmöjlighet för grundvattenmagasinen 

finns angivet i GIS- skiktet SGU C. 

Sjöar och vattendrag 

Sjöarnas medel- och maxdjup finns angivet i VISS. 

Sjöar med ett medeldjup > 4 meter och ett maxdjup > 

5 meter kan sökas ut i VISS bl.a. via tjänsten avance-

rad sökning. 

Medellågvattenföring (MLQ) räknas ut med informat-

ion i SMHI:s modell S-HYPE. Ett antal års dygnsvär-

den för flödet i sjöns utlopp (eller i vattendraget) kan 

plockas ut från tjänsten VattenWeb. Samtliga års 

lägsta dygnsvärde plockas ut, summeras och divideras 

med antal år. Detta kan utföras relativt enkelt med 

hjälp av olika funktioner i Excel.  

Tab. 3. Källor och beräkningar av nybildning och uttagsmöj-

lighet för grundvatten, sjöars medel- och maxdjup samt sjö-

ars och vattendrags medellågvattenföring.  

Mängd vatten som behövs för att försörja 20 000 per-

soner: 

75 m3 vatten/person och år beror på att det an-

vänds c:a 200 l/person och dygn 

(Naturvårdsverket 2004) - 0,2 m3/person och 

dygn*365 dygn = 73 m3/person och år, vilket 

avrundas uppåt till 75 m3/år. 

1,5 Mm3/år för 20 000 personer - 75m3*20 000 

personer = 1 500 000 m3 = 1,5 Mm3/år.  

Tab. 1. I denna rapport utgås det från att det går åt 75 m3 

vatten/person och år samt 1,5 Mm3 vatten/år för 20 000 per-

soner. Detta baseras på beräkningarna i denna figur.  

Medellågvattenföringen i sjöar och vattendrag ska 

vara > 0,5 m3/s för att man ska kunna utvinna tillräck-

ligt med vatten för att försörja 20 000 personer. 

Medellågvattenföring > 0,5 m3/s = > 15 Mm3/år 

- 0,5 m3/s*60 s*60 min*24 h*365 d = 

15 768 000 m3/år = 15,8 Mm3/år. 

Uttagsmöjligheten är 9,99 % av medellågvat-

tenföringen - 15,768 Mm3/år*0,0999 = 1,5752 

Mm3/år  

Tab. 2. För att sjöar och vattendrag ska klara kriterierna i 

urval A ska medellågvattenföringen i vattendraget eller sjöns 

utlopp vara > 0,5 m3/s. Detta kriterium beror på att > 1,5 

Mm3/år teoretiskt ska kunna utvinnas för att 20 000 personer 

ska kunna försörjas med dricksvatten 9,99% av medellågvat-

tenföringen är vad som maximalt kan utvinnas för att vatten-

förekomsten ska uppnå god status enligt Naturvårdsverket 

(2008).  
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Bilaga 2 – Bedömningsgrunder 
för statusklassning  
Bedömningsgrunder utgår till stor del från markan-

vändning i området kring vattenförekomsten. 

Klassningen av kemisk status innebär att för att 

förekomsten ska uppnå god status får inga halter av 

förorenande ämnen överskrida någon miljökvalitets-

norm. Det finns endast två klasser; god status eller 

uppnår ej god status. Vilka förorenande ämnen 

det handlar om bestäms för ytvatten av listan över pri-

oriterade ämnen och andra ämnen som har EG-

gemensamma miljökvalitetsnormer och för grundvat-

ten listan i direktivet om skydd för grundvatten mot 

föroreningar och försämring nationellt kompletterad 

(VISS A, Naturvårdsverket 2007:4).  

Den kvantitativa statusen hos grundvattenföre-

komster bedöms utifrån mätningar av grundvattenni-

vån eller utifrån jämförelser mellan nybildning och 

uttag för att förhindra överuttag. Uttagen får alltså inte 

vara större än nybildningen eller vara så stora att flö-

desriktningar ändras eftersom risken för att saltvatten 

eller föroreningar ska kunna tränga in ökar (VISS B, 

Naturvårdsverket 2007:4). För Kalmar län finns dock 

inte detta bedömningsunderlag och därför har samtliga 

grundvattenförekomster klassats till god kvantitativ 

status (Länsstyrelsen 2012 C). Även statusbedömning-

arna för den kemiska statusen i grundvattenförekoms-

terna kan vara missvisande. Det finns indikatorer som 

pekar på att dataunderlaget som användes vid klassifi-

ceringen kan ha varit felaktig, främst vad det gäller 

kvicksilver (Länsstyrelsen 2012 C). 

För sjöar och vattendrag anges god kemisk status 

(exklusive kvicksilver) eftersom alla sjöar och vatten-

drag i Sverige överskrider gränsvärdet för kvicksilver 

(VISS E). För sjöar och vattendrag anges även ekolo-

gisk status. Denna status har fem grader (hög, god, 

måttlig, otillfredsställande och dålig status) och be-

döms utifrån biologiska, fysikalisk-kemiska och hyd-

rologiska kvalitetsfaktorer för ytvatten (VISS C, Na-

turvårdsverket 2007:4).  

Risk för att inte uppnå god status bedöms utifrån 

dagens tillstånd och en prognos av hur påverkan och 

tillstånd kommer att utvecklas i framtiden (VISS D). 

Risk för att god kemisk status inte uppnås 2015 be-

döms med en typ av poängsättning där antal föreore-

ningskällor, markanvändning m.m. beaktas. Vid po-

ängsumma < 10 bedöms förekomsten ha en liten po-

tentiell belastning, mellan 10 och 25 bedöms före-

komsten ha en måttlig potentiell föroreningsbelast-

ning, mellan 25 och 40 en stor potentiell förorenings-

belastning och > 40 bedöms ha en mycket stor potenti-

ell föroreningsbelastning (Hanson 2007).  

En förekomst kan även bedömas till sämre än god 

status eller riskera att inte uppnå god status om före-

komsten ”överstiger utgångspunkt för vändning av 

trend” vilket innebär att förorenande ämnen inte får 

öka i förekomsten. Denna bedömningsgrund finns för 

att man inte vill att gränsvärdena ska ses som ett tak 

som det är tillåtligt att förorena upptill (SGU 2010). 

En förekomst kan även bedömas riskera att inte uppnå 

god status år 2015 om den ingår i en målgrupp för 

kalkning. Detta baseras på att försurning i sjön bekäm-

pas eller ska bekämpas med kalkning och om detta inte 

skulle ske så skulle sjöns pH sjunka och därmed ris-

kera att inte uppnå god status (Vattenmyndigheten för 

Södra Östersjöns vattendistrikt 2010). 
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Bilaga 3 - Deltagarlista från workshopen  

Deltagarförteckning 15 mars 2012, Workshop Regional Vattenförsörjningsplan 

Anna Bratt Länsstyrelsen Östergötland 

Amie Larsson Länsstyrelsen Kalmar län 

Anders Fröberg Västerviks kommun 

Anna Carnelius Kalmar kommun 

Anne-Li Fiskesjö Länsstyrelsen Kalmar län 

Annika Persson Åberg Torsås kommun 

Bo Davidsson Nybro kommun, Tekniska förvaltningen 

Cecilia Näslund Länsstyrelsen i Blekinge 

Charlotta Karlsson Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret 

Christer Holmgren  Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen , VA-avdelningen 

Christian Forsell Länsstyrelsen Kalmar län 

David Nelsson Hultsfred kommun (Östra Smålands kommunalteknikförbund) 

Elisabet Larsson Västervik Miljö & Energi AB 

Elvira Laneborg Länsstyrelsen Kalmar län 

Eva Steiner Karlskrona kommun, VA/Renhållning 

Evelina Valtersson WSP Environmental 

Felix (Åsa) Everbrand LRF Sydost 

Fredrik Löfstrand Länsstyrelsen Kalmar län 

Gustav Enander Länsstyrelsen i Jönköping 

Göran Nilsson Vimmerby Energi & Miljö AB 

Hans Bruch Norconsult AB 

Hans Lundgren Emmaboda kommun 

Harald Pesson Kalmar Vatten AB 

Håkan Andersson Vatten och Samhällsteknik 

Håkan Lagesson Mörbylånga kommun 

Håkan Lundgren LRF Sydost 

Igor Keljalic Länsstyrelsen Östergötland 

Ilan Leshem Emåförbundet 

Jan-Åke Ledel Norconsult AB 

Jimmy Enarsson Högsby kommun (Östra Smålands kommunalteknikförbund) 

Johan andreasson SMHI 

Johan Olsson Länsstyrelsen Kalmar län 

Johnny Hjelm Emmaboda Energi oc h Miljö AB 

Kajsa Rosqvist Emmaboda kommun 

Karl-Gustav Johnsson Mörbylånga kommun 
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Kristina Samuelsson Länsstyrelsen Kalmar län 

Lars Lundgren Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

Leif Hjärtstrand Nybro kommun, Tekniska förvaltningen 

Lennart Gustavsson Emmaboda Energi och Miljö AB 

Lennart Johansson Länsstyrelsen Kalmar län 

Liselotte Hagström Länsstyrelsen Kalmar län 

Marie Leandersson Nybro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Markus Johansson LRF Sydost 

Mattias Gustafsson SGU 

Mia Hedman Borgholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mikael Suni Kalmar kommun, Miljöavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

Monica Andersson Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Nina Johansson Torsås kommun 

Peter Dalqvist SGU 

Peter Ekholm Länsstyrelsen Kalmar län 

Peter Sieurin Länsstyrelsen Kalmar län 

Pia Sjöholm Västervik Miljö & Energi AB, ao VA 

Roger LunbyPersson Borgholm Energi AB 

Ruben Öberg Västervik Miljö & Energi 

Saskia Eriksson WSP Mark och Vatten 

Stefan Jessen Borgholm Energi AB 

Stefan Larsson Vimmerby kommun, kommunstyrelseförvaltningen 

Sven Andersson Länsstyrelsen Kalmar län 

Åsa Blixte Vatten och Samhällsteknik 

Åse Eliasson Vattenmyndigheten 
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