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1 INLEDNING 

Den kommunala dricksvattenförsörjningen i Sölvesborgs kommun baseras på ett antal 

olika grundvattentäkter. Flertalet av dessa vattentäkter har äldre vattenskyddsområden 

som behöver ses över och revideras för att överensstämma med dagens riktlinjer och 

lagkrav. Därutöver finns uttagsbrunnar som helt saknar skyddsområde. Sölvesborg 

Energi har därför påbörjat arbetet med att ta fram förslag till nya vattenskyddsområden 

samt tillhörande föreskrifter för samtliga allmänna dricksvattentäkter i kommunen.  

Denna rapport beskriver hydrogeologi, markanvändning samt metodik för avgränsning av 

skyddszonerna för vattenskyddsområdet till Djupekås vattentäkt.  

Vattentäkten i Djupekås förser Djupekås, Lörby och Tocken med vatten. Vattentäkten har 

i nuläget ett äldre vattenskyddsområde från 1974 som antogs i samband med ansökan 

om vattendom för vattentäkten.  

Vid arbetet med att avgränsa skyddsområdena och vid inrättandet av skyddszoner har 

riktlinjerna som anges i Naturvårdsverket Handbok om vattenskyddsområde (2010:5) 

varit styrande. 

Förutom föreliggande rapport beskrivs vattentäktens kapacitet, kvalitet och tekniska 

förutsättningar i en separat rapport, Teknisk beskrivning. Riskinventering för vattentäkten 

finns bifogad till denna rapport.  

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Listerlandet är den halvö sydöst om Sölvesborg som i söder och öster avgränsas av 

Hanöbukten och i väster av Sölvesborgsviken. På Listerlandets östra kust ligger det lilla 

fiskeläget Djupekås beläget. I Djupekås bor cirka 200 personer. Det lilla samhället har 

vuxit fram från de äldsta delarna nära hamnen, till de nyare yttersta delarna av orten. 

Fiskesamhällets kärna präglas av äldre trähus med glasverandor och vackra snickerier.  

 

Figur 1 Småbåtshamnen i Djupekås. 

Den långa oexploaterade kuststräckan mellan Krokås och Djupekås med flacka stränder 

ger förutsättningar för ett rikt fågelliv. Kuststräckans betydelse omfattar såväl 

häckningslokaler som rastlokaler för vadare och änder. Speciellt halvön Tocken med 
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intilliggande öar är av stort värde. Bland annat gravand, strandskata och större 

strandpipare förekommer här. 

 

Figur 2 Kuststräckan vid Djupekås.  

Även kuststräckan Djupekås-Norjeböke med sina flacka stränder och strandängar 

uppvisar ett rikt fågelliv. Sandören, Raskören och Gräsören utgör tillsammans med 

Fäören och innanförliggande strandängar en mycket betydelsefull fågellokal med bland 

annat kanadagås, grågås, småskrake, gravand och strandskata. Under sensommar och 

höst utgör området rastplats för fågel. 

Ett grönstråk sträcker sig från Listershuvuds norra del upp längs med kusten till Norje. 

Stråket är relativt mosaikartat, de skogspartier som finns domineras mest av 

skyddsskogar av tall och skiljer sig från det södra grönstråket på Listerlandet som till 

större del domineras av ädelövsskog. Trots att avsnitt av ädellövskog kan återfinnas här 

är det just tallen och avsaknaden av höjderna i landskapet, restbergen, som ger området 

en karaktär som skiljer det från södra Listerlandets områden.   

 

Figur 3 Vy från Djupekås vattenverkstomt.  

Vattentäkten Djupekås är lokaliserad inom fastigheten Lörby 7:36 och består av en 

bergborrad brunn med beteckning 215. Brunnen anlades på 1960-talet.  
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Figur 4 Översiktskarta med placering av Djupekås vattentäkt (blå prick). Röd rektangel i nedre bild visar den 

övre bildens läge på Sölvesborgshalvön.  

3 GEOLOGI 

Listerlandet tillhör geologiskt sett Kristianstadslätten med ett urbergsbäcken som 

överlagras av yngre, sedimentära bergarter. Urberget har en böljande överyta och i 

landskapet är uppstickande urbergshöjder synliga på flera ställen, men dessa framträder 

mer längre söderut på Listerlandet. I urbergssänkorna förekommer ofta vittringsleror 

såsom kaolinlera och därefter i lagerföljden följer sedimentär sandsten och kalksten samt 

övergångsformer däremellan.  Ovanpå de sedimentära bergarterna avsattes kvartära 

avlagringar som morän, isälvsformationer samt glacial lera. I samband med 

havsnivåförändringar efter den sista nedisningen svallades de ytliga sedimenten och 

landskapet ombildades ytterligare. Schematisk profil av geologin framgår i Figur 5.  

Profilen sträcker sig i västostlig riktning mellan Sölvesborg och Hörvik, se Figur 6.   
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Figur 5. Schematisk profil över Listerlandets geologiska lagerföljd (SGU, 1983). 

 

 

Figur 6. Profilens läge samt kritberggrundens överyta i m ö h (SGU, 1983).  

3.1 BERGGRUND 

Urberget i den södra och östra delen av Listerlandet utgörs av Karlshamnsgranit medan 

det förekommer metavulkaniska bergarter i de norra och västra delarna. 

Karlshamnsgranit, som är en rödaktig, porfyrisk granit, utsattes för genomgående 

vittringsprocesser före kritaperioden. Ett varmt och fuktigt klimat gav goda förutsättningar 

för bland annat bildning av kaolinlera. En del av dessa vittringsprodukter kan finnas kvar i 

sprickor och håligheter i urberget.  

Under kritaperioden steg havsnivån och havet intog tidigare landområden. Urbergshöjder 

som Mörby backe/Hjärthallaberget, Listershuvud och Stiby backe stack upp ur havet som 

”skärgårdsöar”. Vittringsprodukter tvättades ur och omlagrades som sedimentär lera, 

medan de grövre fraktionerna bildade sandstenar och övergångsformer mot överlagrade 

kalkstenar. Ovanpå vittringslerorna finner man ofta en lös sandsten med inslag av det 

gröna mineralet glaukonit. Glaukonitsandstenens mäktighet är vanligtvis 20 – 30 m. Näst i 

lagerföljden finns varierande typer av kalkstenar, uppbyggda av olika skalfragment från 

havslevande organismer. Kalkstenen kan även innehålla flinta. De sedimentära 

bergarternas mäktighet varierar men uppgår generellt till ca 60 m.  
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Figur 7. Berggrundskarta över Djupekås med omnejd, (SGU a 2019).  

3.2 JORDLAGER 

Under senaste inlandsisens avsmältning låg stora delar av Listerlandet under vatten 

(Baltiska issjön). Vid smältvattentunnlarnas mynningar avsattes rullstensåsar med grova 

sediment. Längre bort från isens front och på större vattendjup avsattes finare sediment 

som lera.  

Högsta kustlinjen (HK) i området ligger omkring 55 m ö h. Svallsedimenten på nivåer nära 

HK består vanligen av klapper och grus och mäktigheten är ca 2 – 3 m. Baltiska issjöns 

sjunkande strandlinje avsatte en rad strandvallar ner till nivåer på 15 – 20 m ö h. Sådana 

strandvallar finns exempelvis på Listerhuvudet och Getabjär, men även norr om Djupekås 

vid Lörbyskog. Stora delar av Listerlandet täcktes även av Littorinahavet, vars högsta 

nivå här nådde kring 7 m ö h. Vid denna nivå utbildades strandhak. Utmed kusten 

markeras Littorinagränsen av en strandvall av klapper, grus och sand. En sådan löper 

längs med stora delar av Lörbyåsens östra gräns.  

I de centrala delarna av Listerlandet breder ett lågt liggande slättområde ut sig där 

jordarten övervägande består av postglacial finsand eller lera. De postglaciala 

sedimenten överlagrar ofta den glaciala leran. Jorddjupet varierar mellan 10 – 30 m. De 

finare svallsedimenten på slättlandets lägre nivåer varierar i mäktighet, men är ofta 

endast 1–3 m. I den här delen av Listerlandet är jorddjupen i allmänhet 10 – 20 m.  

Det finns två större isälvsavlagringar på Listerlandet, Sölveavlagringen och Lörbyåsen, 

som är flacka, utbredda avlagringar. Sölveavlagringen ligger norr om Siretorp. Lörbyåsen 

löper i nord-sydlig riktning ca 3,5 km längs kusten vid Djupekås. Söder om samhället 

överlagras isälvsmaterialet av postglacial sand, men avlagringen har karterats till att 

sträcka sig hela vägen ner till Hällevik. Den framträder inte vid ytan eftersom den finns på 
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större djup och täcks av den postglaciala sanden. Bedömningen av uttagsmöjligheter i 

VISS är mycket goda eller utmärkta i de bästa delarna av grundvattenmagasinet, i 

storleksordningen 5-25 l/s.  

Stora områden täcks av postglacial sand, längre västerut mot Listerlandets inland 

framträder morän vid ytan, på somliga ställen finns glacial lera och/eller silt.   

I nordväst finns Lörbymosse, det enda större sammanhängande området med organiska 

jordar.  

 

Figur 8 Jordartskarta över Djupekås med omnejd, (SGU b 2019).  
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Figur 9 Jorddjupskarta över Djupekås med omnejd, (SGU c 2019).  

 

Följande lagerföljd redovisades vid brunnen i Djupekås i samband med 

brunnsborrningen:    

0,0 – 1,9 m  Sand  

1,9 – 6,6 m  Fin sand 

6,6 – 12,7 m Grusblandad lera  

12,7 – 17,8 m Stenblandad lera 

17,8 – 21,5 m Grusblandad kalk 

21,5 – 37,75 m Kalk och flinta  

37,75 – 44,0 m Grön sand  

44,0 – 46,1 m Fin sand  

46,1 – 48,55 m Fin sand med sandstensränder   

48,55 – 50,9 m  Fin sand 

50,9 – 52,5 m Fin sand med sandstensränder  

52,5 – 56,8 m  Sand, flinta och sandsten  

56,8 – 63,5 m Kalk 

63,5 – 69,5 m Kalk, sandsten och flinta 

69,5 – 73,5 m Kalk och sandsten 

73,5 – 79,0 m Kaolin och sandsten 

Berg  
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4 HYDROGEOLOGI 

4.1 GRUNDVATTENMAGASIN 

De geologiska förhållandena ger förutsättningar för flera olika grundvattenmagasin på 

Listerlandet. Det största grundvattenmagasinet finns i den sedimentära berggrunden. I 

botten av den sedimentära lagerföljden utgör den övervägande okonsoliderade 

glaukonitsanden en bra porakvifer med ca 25 – 35 % effektiv porositet. Denna akvifer har 

stora uttagsmöjligheter. Men även den mer konsoliderade kalkstenen utgör en bra 

akvifer. Vattnet rör sig här främst i spricksystem och är således en sprickakvifer. 

Kalkstenens sammanlagda effektiva porositet bedöms ligga kring ca 15 – 25 %. Även i 

jordlagren och i urberget finns grundvattenmagasin, men dessa är mindre.  

Grundvattenmagasin delas ofta in i två huvudtyper: slutna eller öppna magasin. Det 

slutna magasinet är täckt med ett tätande lager, vilket medför att grundvattnet står under 

tryck. När tryckytan i ett slutet magasin ligger ovan markytan råder artesiska förhållanden. 

Ett öppet magasin däremot har inget tätande lager och grundvattenytan är således fri och 

motsvarar atmosfärens tryckyta.  

I VISS (Vatteninformationssystem Sverige) redovisas grundvattenförekomster som är 

framtagna för vattenförvaltningens syften. Enligt information på VISS hemsida är 

grundvattenförekomsterna ett urval av SGU:s hydrogeologiska data, och vid 

hydrogeologiska bedömningar bör information som finns tillgänglig via SGU användas i 

första hand. Nedan redovisas därför grundvattenmagasinen så som de är beskrivna i 

SGU:s databas. I Figur 10 visas grundvattenmagasin i jord och i Figur 11 

grundvattenmagasin i berg.  
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Figur 10 Grundvattenförekomster i jord vid Djupekås med omnejd (SGU d, 2019). 
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Figur 11 Grundvattenförekomster i berg vid Djupekås med omnejd (SGU e, 2019). 

4.2 GRUNDVATTENSTRÖMNING OCH 
GRUNDVATTENNIVÅER 

SGU har genomfört ett flertal utredningar och provpumpningar av mer än 100 brunnar på 

Sölvesborgshalvön. Resultaten av undersökningarna utgjorde underlag till en 

grundvattenmodell som upprättades av SGU över Sölvesborgs kommun (SGU, 2005).  

Enligt modellen är grundvattenströmningen i kalkberggrunden riktad från urbergshöjderna 

mot slätten och havet. Olika grundvattendelare skiljer Listerlandet i olika 

grundvattenområden. 
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Figur 12 Översiktskarta över områdets grundvattendelare (SGU, 2005). 

Som framgår av SGU:s underlag finns ett flertal lokala grundvattendelare i 

kalkstensmagasinet. Beroende på uttag kan grundvattendelarna förflyttas i olika riktningar 

jämfört med denna översiktliga strömningsbild.  

4.3 GRUNDVATTENNIVÅER 

Grundvattennivåer varierar under året på grund av minskad eller ökad 

grundvattenbildning och är kopplat till väderförhållanden, uttag och växtlighetens 

transpiration.  

I SGUs grundvattenmodell utfördes modellering av två scenarier, det ena för att visa 

grundvattenförhållandena utan några uttag, det andra för att visa ett scenario där alla 

brunnar går med kontinuerligt uttag. De två scenarierna skulle kunna likna förhållandena 

dels under vårperioden med de högsta grundvattennivåerna och dels under 

sensommaren/hösten med låga naturliga grundvattennivåer och de stora uttagen klara 

(både bevattning och kommunens ökade sommaruttag). Resultat av modelleringen vid 

Djupekås framgår av Figur 13. Förhållandet som motsvarar vårperioden redovisas i 

vänstra bilden och scenariot som kan sägas motsvara sensommar/höst i högra bilden. 

SGU skrev i sin rapport att grundvattennivåerna i området kring Djupekås påverkas 

mycket av den intensiva bevattningen i Lörbyområdet. Under sommarhalvåret sjunker 

grundvattennivåerna i Lörby med cirka 2 – 4 meter i området. Uttaget ur den kommunala 

täkten är relativt måttligt jämfört med det intensiva bevattnandet (SGU, 2005). 

Modelleringsberäkningarna visar på att påverkan från den kommunala täkten i Djupekås 

är begränsad, med en radie på cirka 200 meter från uttagspunkten, se mer under 

rubriken ”Påverkansområde”.  
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Figur 13 Simulerade grundvattennivåer i kalkstensmagasinet vid Djupekås för två olika scenarier, vår respektive 
sensommar/höst (SGU, 2005).  

 

Sedan 2001 registrerar SGU även grundvattentrycket i kalkstensmagasinet kring Mjällby. 

Kontinuerliga grundvattenmätningar i en äldre bevattningsbrunn i Lörby visar att 

grundvattentrycket under sommarmånaderna sänks av med flera meter, motsvarande 

mellan 2 – 5 m ö h och stiger sedan snabbt till motsvarande 7 – 8 m ö h efter 

bevattningsperiodens slut, se Figur 14. Av diagrammet framgår att avsänkningen har 

minskat de senaste åren. Eventuellt skulle detta kunna vara ett tecken på minskade 

uttagsmängder. Kompletterande data från samma mätpunkt under tiden 2017 fram till 

2019 visar på liknande trend. Nivåerna sjunker under sommarmånaderna, särskilt under 

2018 som var en mycket varm och torr sommar, men stiger sedan till ca 7 meter över 

havet, se Figur 15.   

 

Figur 14 Grundvattennivåer i Lörby (Mjällby) 2001 – 2016 (SGU, 2017).  
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Figur 15 Grundvattennivåer i Lörby (Mjällby) 2017 – 2019 (SGU, 2020).  

 

Vid normala förhållanden ligger grundvattennivån i jordlagren någon till några meter 

under markytan och styrs mer av topografi, men strömningsbilden sammanfaller i stort 

sett med grundvattenströmningen i berggrunden. Grundvattennivån i jordlagren är 

normalt belägen på en högre nivå än i berggrunden. 

Kontrollprogram för grundvattennivåer utförs i Djupekås i en privat, borrad brunn, se Figur 

16 samt mätdata i Figur 17. Under en period mellan år 2005 fram till januari 2020 

upphörde mätningarna på grund av att dåvarande fastighetsägaren motsatte sig 

mätningar i brunnen. Mätningarna har återupptagits då det är en ny fastighetsägare till 

brunnen. Från tidigare mätperiod utläses att årsvariationerna styr nivåförändringarna. 

Någon trend avseende avsänkta grundvattennivåer framgår inte.  
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Figur 16 Kontrollbrunn Djupekås. 
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Figur 17 Mätdata för kontrollbrunn för Djupekås. 

Lokalt sett bildas kring varje uttagsbrunn till följd av uttaget en s.k. avsänkningstratt inom 

vilket grundvattnet strömmar in mot brunnen och på så vis kan den generella 

strömningsriktningen ändras. Bland annat styr uttagsmängden och den rådande 

grundvattensituationen avsänkningstrattens utbredning.  

4.4 PÅVERKANSOMRÅDE 

Brunnens påverkansområde motsvarar det område inom vilket det sker en avsänkning av 

grundvattenytan till följd av vattenuttaget. 

K-konsult utförde år 1966 en provpumpning i en borra som då låg vid Lörby 

Stärkelsefabrik, läget framgår i Figur 18 , brunnen är benämnd ”Borrbrunn”. ”Befintlig 

borra” på kartan var vid tidpunkten befintlig vattentäkt för Lörby. Provpumpningen av 

”borrbrunnen” pågick i drygt en månads tid mellan juli 1966 och augusti 1966. Flödet var 

5,8 l/ och nivåmätningar skedde vid provpumpningsplatsen och vid den befintliga 

vattentäkten. Fyra brunnar är markerade som obspunkter i en bifogad ritning till 

provpumpningsrapporten. I en av dessa obsbrunnar registrerades en avsänkning som 

utifrån diagram tolkas till ca 0,3 m. Avståndet mellan denna brunn och pumpbrunnen var 

drygt 110 m. Det finns dock inga uppgifter beskrivna om den påverkade brunnen, om den 

hade kontakt med jord- eller berggrundsakvifären eller på vilket djup den var. Under 

provpumpningen hade man stora problem med medföljande sand. Man bedömde även 

borran ha ett utsatt läge i förhållande till omkringliggande bebyggelse, och 

vattenkvaliteten var dålig ur flera aspekter. Rekommendationen var därför att placera 

vattentäkten vid ett annat läge, som sedan blev befintlig vattentäkt. 
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Figur 18 Karta från ansökningshandlingarna till vattendomen. ”Föreslagen grusfilterbrunn” är läget för 

nuvarande vattentäkt. (K-konsult, 1968) 

Befintlig vattentäkt provpumpades under drygt en månads tid i början av 1968 med drygt 

4 l/s under en månads tid, därefter ökades uttaget till ca 5,7 l/s, de sista två veckorna 

varierade uttaget mellan ca 5,7 l/s och 5 l/s. På grund av att det inte fanns några lämpliga 

mätpunkter i området utfördes endast nivåmätningar i provpumpningsbrunnen och 

påverkansområdet går därför inte att avgöra utifrån rapporten. Utifrån diagram utläses att 

nivån i pumpbrunnen sjönk ca 4,8 m under perioden med flödet 4 l/s. När uttaget ökades 

sjönk nivån totalt knappt 6 m från ursprunglig, opåverkad grundvattenyta.  

SGU redovisade ett påverkansområde (0,3 m avsänkning) vid ett uttag på ca 45 000 

m3/år (aktuellt uttag ca 30 000 – 40 000 m3/år) enligt simulering i grundvattenmodellen. 

Modelleringsberäkningarna visade på att påverkan från den kommunala täkten i 

Djupekås är begränsad, med en radie på cirka 200 meter från uttagspunkten, se Figur 19 

nedan.  

 

Figur 19 Beräknat påverkansområde för Djupekås vattentäkt enligt simulering i SGU:s grundvattenmodell över 

Sölvesborgs kommun. (SGU, 2005) 
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4.5 GRUNDVATTENBILDNING  

Den för grundvattenbildning och ytavrinning tillgängliga vattenmängden i Sölvesborg 

motsvarar ca 200 mm/år enligt data från SMHI:s databas Vattenwebb (SMHI, 2020). Hur 

stor andel av den tillgängliga vattenmängden som bildar grundvatten beror på geologiska 

förhållanden, typ av grundvattenmagasin, jordarter och strömningsgradient. Merparten av 

grundvattenbildningen sker under höst och vinter.  

För sin grundvattenmodell antog SGU att 85 mm/år utgjorde grundvattenbildning till 

kalkberget (SGU, 2005). Geo Scania har redovisat att 100 – 120 mm/år läcker ner till 

kalkberget under ett normalår (Geo Scania, 2010).  

Grundvattenbildning till magasinet i den sedimentära berggrunden sker genom läckage 

från ovanliggande magasin. Läckagets storlek beror på de ovanliggande lagrens 

genomsläpplighet, deras mäktighet samt tryckgradientens storlek och riktning. För att 

grundvattenbildning till kritaberget ska ske, krävs en nedåtriktad tryckgradient i 

förhållandet mellan grundvattennivån i jordlagren och trycknivån i det sedimentära 

grundvattenmagasinet. 

Det generella förhållandet är en nedåtriktad gradient mellan grundvattennivå i jordlagren 

och trycknivån i berggrunden. Stora delar av kritberget täcks dock av morän med låg 

genomsläpplighet som försvårar läckage neråt.  

Däremot är kalkbergets randområden, områden där urberget gränsar mot 

kritberggrunden, av större betydelse för grundvattenbildning. Här är jordlagren ofta mer 

genomsläppliga och jordtäcket är tunnare vilket ger bättre förutsättningar för 

grundvattenbildning till det sedimentära berggrundvattenmagasinet. Urbergsområdena 

kallas allmänt för ”restberg” och sådana finns till exempel vid Listershuvud, Stiby backe 

och Mörby backe. Gränszonen mellan Ryssberget och Vesansänkan som övergår till 

Listerlandets slättlandskap är också ett område där stor nybildning av grundvatten 

sannolikt sker. En betydande andel av grundvattnet vid Djupekås kan alltså ha tillkommit 

på ett stort avstånd från själva vattentäkten.  

Även områden där kalkstenen överlagras av isälvsmaterial kan vara viktiga för 

nybildningen. Lörbyåsen är ett sådant område som finns precis i vattentäktens 

närområde.  

4.6 SALTVATTENINTRÄNGNING 

Salt grundvatten, det vill säga höga kloridhalter, är inte ovanliga i bergborrade brunnar. 

Förhöjda kloridhalter kan orsakas av antropogena källor som till exempel vägsaltning, 

avlopp eller lakvatten från deponier. En vanligt förekommande orsak är emellertid 

påverkan eller inträngning av havsvatten, antingen relikt saltvatten från perioder då stora 

delar av landet var täckt av hav, eller direktinträngning av havsvatten.  

På Listerlandet finns stora områden som tidigare varit grunda havsvikar och här finns 

därför riskområden för relikt saltvatten. Normalt råder ett utflöde av sött grundvatten till 

havet, men under perioder av liten eller ingen grundvattenbildning (främst under april till 

september) finns här också en risk för saltvatteninträngning direkt från havet.  

I Djupekås vattentäkt har däremot ingen tendens till ökande kloridhalter framträtt, vilket 

redovisas i diagrammet här nedan.  
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Figur 20 Kloridhalter i Djupekås vattentäkt mellan åren 2009 – 2019.   

 

I Figur 22 nedan redovisas en schematisk figur över hur saltvatteninträngning vid 

kustnära vattentäkter sker. De stabila kloridhalterna i Djupekås tyder på att situationen 

troligtvis motsvarar den andra bilden i Figur 22. En lokal avsänkning sker runt brunnen 

och strömningen mot havet minskar något. Grundvattenläckaget ut i havet minskar också 

något, men är fortfarande uppåtriktat och saltvattensfronten ligger fortfarande ute i havet.  

År 1998 utfördes ett examensarbete vid geologiska institutionen vid Lunds universitet 

som syftade till att undersöka kloridhalterna i bergakvifären på östra Listerlandet. 

Konduktivitetsmätningar i privata brunnar i området kring Lörby hade visat på kloridhalter 

på 50 mg/l eller mer. De något förhöjda kloridhalterna tolkades kunna orsakas av fossilt 

saltvatten i Lörby mosse samt av saltvatteninträngning (från havet) till bergakvifären. 

Syftet med examensarbetet var bland annat att undersöka utbredningen av en eventuell 

saltvatteninträngning samt att undersöka förekomsten av fossilt saltvatten. Metoden för 

att genomföra undersökningarna var resistivitetsmätningar.  

Resistivitetsmätning används ofta i geologiska och hydrogeologiska undersökningar. 

Metoden går förenklat ut på att sticka ner elektroder i marken för att alstra en likström, se 

Figur 21. Olika material har olika förmåga att leda ström, och skillnaden i resistivitet 

används för att tolka markens uppbyggnad. Genom att kartlägga hur resistiviteten 

varierar med djupet kan man bestämma lagerföljden. Resistiviteten är inte bara beroende 

av materialets sammansättning utan även av exempelvis temperatur, vattenmättad och 

grundvattnets innehåll av olika joner. Ett grundvatten med hög kloridhalt har en lägre 

resistivitet än ett grundvatten med låg kloridhalt. Resistivitetsmätningar är därför en 

mycket lämplig metod att använda sig av vid sökande efter salt grundvatten.   

 

Figur 21 Principen för resistivitetsmätning (från Robinson & Coruh 1988). 
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Resistivitetsmätningar utfördes inom ramen för examensarbetet som två profiler vid 

kusten, i Kålleviken och Kladdeviken, samt en profil väster om Lörby, i riktning mot Lörby 

mosse. 

Vid Kålleviken kunde saltsprångskiktet lokaliseras till beläget mellan 80 m och 200 m från 

strandlinjen och vid Kladdeviken ca 250 m från strandlinjen. Vid en jämförelse med 

teoretiska modeller för beräkning av saltfronten avvek emellertid resultaten och det 

ansågs därför svårt att fastställa att saltvatteninträngning från havet verkligen förelåg. 

Resistivitetsmätningarna vid Lörby påvisade inte fossilt vatten i det undersökta avsnittet. 

(Tagesson, 1998). 

 

 

 

Figur 22 Schematisk figur för saltvatteninträngning i glaukonitsandstensakvifären.1 

 

  

 
1 Källa: Kristianstads vattenförsörjning. C4 Teknik, Kristianstads kommun (2000) 
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4.7 AVRINNINGSOMRÅDE  

SMHI har delat in landet i huvudavrinningsområden och delavrinningsområden. 

Liasterlandet ligger inom huvudavrinningsområde ”Mellan Mörrumsån och Skräbeån”. 

Djupekås vattentäkt ligger inom delavrinningsområde ”Rinner mot Mellersta 

Pukaviksbukten” avrinningsområde-ID 621506-480520. Vattentäkten ligger vid gränsen 

till det mindre avrinningsområdet ”Rinner mot Yttre Pukaviksbukten”, avrinningsområde-

ID 621538–143230. Delavrinningsområdena redovisas i Figur 23 nedan.  
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Figur 23 SMHI:s delavrinningsområden vid Djupekås (VISS a, 2020). På övre bilden framgår det 
delavrinningsområde som vattentäkten befinner sig inom. Den nedre bilden redovisar vattentäktens läge (blå 

cirkel) i förhållande till gränsdragning mellan de båda delavrinningsområdena.    

Listerlandet utgörs idag till stor del av mark som dräneras genom kanaler och åar men 

som tidigare varit en del av ett större våtmarksområde. I Figur 15 framgår de större 

avvattningsområdena inom kommunen idag. Tre vattendrag avvattnar Listerlandet i 

söder: Siretorpskanalen, Lörbybäcken och Mjällbybäcken. Vesan avvattnar landskapet 1 

2 

4 
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öster om Ryssberget och mynnar sedan ut vid kusten i Norje. Nordväst om Lörby finns en 

större våtmark; Ysanemosse/Lörbymosse. Denna avvattnas via ett öppet dike.  

 

  

Figur 24 Sölvesborgs kommuns större avvattningsområden, (Sölvesborgs kommun, 2010).  

 

4.8 TILLRINNINGSOMRÅDE  

Tillrinningsområdet är det område inom vilket vatten rör sig mot en vattentäkt eller ett 

vattentäktsområde genom grundvattenströmning eller som en kombination av 

ytvattenströmning och grundvattenströmning.  

Det är många gånger svårt att avgöra var gränserna för tillrinningsområdet till ett 

grundvattenmagasin i berggrunden går. Detta kan även gälla vattentäkter i jord, men här 

ger ofta topografin en tydlig indikation på var grundvattendelare finns. Markytans 

topografi kan inte uteslutande användas som avgränsning när det gäller en vattentäkt i 

berggrunden. Provpumpningar kan ge information om brunnens påverkansområde, men 

ger inte en fullständig bild av var tillrinningen till grundvattenmagasinet sker. En 

grundvattenmodell kan ge en bild av tillrinningsområdets förmodade utbredning men är 

alltid en förenklad bild av verkligheten. En viktig del vid avgränsningen blir därför att göra 

en samlad och kvalificerad bedömning baserat på all den information som finns tillgänglig 
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om områdets geologi och hydrogeologi.  Tillrinningsområdet för Djupekås vattentäkt 

redovisas i Figur 25 nedan. 

 

 

Figur 25 Tillrinningsområde till Djupekås vattentäkt. Pilarna visar riktningen för den generella 
grundvattenströmningen.  

 

I ett första steg utfördes teoretiska beräkningar på tillrinningsområdets area (enligt 

Naturvårdsverkets handbok), som baserar sig på tillståndsgivet uttag för Djupekås 

vattentäkt. Det beräknade tillrinningsområdet förenklas till att motsvara formen av en 

cirkel med en radie utgående från uttagsbrunnen. I verkligheten har tillrinningsområdet 

inte formen av en cirkel, utan styrs av områdets geologi, topografi och 

grundvattenströmning. Tillsammans med strömningsbilden finns information om topografi 

och viktiga nybildningsområden som också avgjort avgränsningen. Även resultaten från 

SGU:s grundvattenmodell har ingått i bedömningsgrunden.  

I väster har redovisad grundvattendelare i SGU:s modell avgjort gränsdragningen.  

Tillrinningsområdets gräns i öster följer kustlinjen av praktiska skäl, men detta stöds 

också av exempelvis kloridhalter i vattnet (ingen indikation på saltvatteninträngning) som 

beskrivits ovan.   

I norr och söder baseras avgränsningen till största del på topografi och 

grundvattenströmningen, som är riktad ut mot havet.  
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4.9 STRÖMNINGSHASTIGHET  

För att få en uppfattning om hur fort en eventuell förorening transporteras i det översta 

jordskiktet har beräkningar på grundvattnets strömningshastighet utförts.  

Grundvattnets strömningshastighet styrs av grundvattenytans gradient samt det 

geologiska materialets genomsläpplighet. För att beräkna transporttider i grundvattnet har 

Darcys lag använts. Denna ger en transporthastighet enligt följande:  

v = (K×i)/P 

v = transporthastighet/horisontell nettohastighet (m/s); K = hydraulisk konduktivitet (m/s); i 

= dh/dL = hydraulisk gradient; P = effektiv porositet, dvs. andel porutrymme tillgängligt för 

föroreningstransport. 

För beräkningarna har olika värden som kan anses representativa för sand och sandig 

morän använts. Som framgår av resultaten blir det dock stora skillnader beroende på 

vilka ingående värden som väljs. Denna osäkerhet gör att resultaten bör tolkas med 

försiktighet. Resultaten redovisas i tabell 4. Samma beräkningsmetod användes för 

glaukonitsandsten och kalksandsten, se tabell 5. 

Beräkningarna avser horisontell föroreningstransport, men ger inte information om den 

vertikala transporthastigheten. En förorening som transporterats ner till akvifären i 

berggrunden är mycket svår, om än ens möjlig, att sanera. Föroreningstransporten i 

kalkstensakvifären kan ske mycket snabbt där det finns vattenförande sprickor som står i 

förbindelse med vattentäkten.   
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Tabell 1 Beräkning av strömningshastighet och transportsträckor för olika tidsperspektiv i översta jordlagren  

Beräkningar av horisontell strömningshastighet för mellansand och sandig morän 

med olika ingångsvärden för K och P 

Enhet 

Ingångsvärden  

 Mellansand Sandig morän  

K (hydraulisk konduktivitet) 1E-05 1E-03 1E-06 1E-08 m/s 

i = dh/dL (hydraulisk gradient) 0,02 0,02 0,02 0,02 - 

P (effektiv porositet) 0,30 0,35 0,20 0,10 - 

Resultat  

V (horisontell nettohastighet) 7E-07 6E-05 1E-07 2E-09 m/s 

Transportsträcka under 1 dygn 0,1 4,9 0,01 0,0002 m 

Transportsträcka under 100 dygn 6 494 1 0,02 m 

Transportsträcka under 1 år 21 1802 3 0,1 m 

 

Tabell 2  Beräkning av strömningshastighet och transportsträckor för olika tidsperspektiv i berggrunden 

Beräkningar av horisontell strömningshastighet för glaukonitsandsten och kalksandsten med 

olika ingångsvärden för K och P 

Enhet 

Ingångsvärden  

 Glaukonitsandsten Kalksandsten  

K (hydraulisk konduktivitet) 1E-04 1E-04 1E-05 1E-05 m/s 

i = dh/dL (hydraulisk gradient) 0,01 0,01 0,01 0,01 - 

P (effektiv porositet) 0,35 0,25 0,25 0,15 - 

Resultat  

V (horisontell nettohastighet) 3E-06 4E-06 4E-07 7E-07 m/s 

Transportsträcka under 1 dygn 0,25 0,35 0,03 0,06 m 

Transportsträcka under 100 dygn 25 35 3 6 m 

Transportsträcka under 1 år 90 126 13 21 m 

 

Beräkningarna visar att transporttiden och eventuella föroreningstransporter kan variera 

stort beroende på markens uppbyggnad. För indelningen av skyddszoner bör således 

främst markens sårbarhet i ytan vara ledande. 
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5 SÅRBARHETSKLASSIFICIERING 

Grundvattenmagasinets sårbarhet i förhållande till föroreningsrisk är främst beroende av 

markens genomsläpplighet. Områden med hög genomsläpplighet innebär en större 

sårbarhet.  

Sårbarheten inom aktuellt område har delats in i fyra klasser: extrem, hög, medelhög och 

låg sårbarhet. Kornstorleksfördelning och sorteringsgrad hos jordarterna har tilldelats 

störst betydelse för klassningen samt kontaktzoner mellan urberg och sedimentära 

avlagringar. Som underlag för klassificeringen användes SGU:s jordartskarta samt 

berggrundskarta. Några enstaka områden redovisas som ”Fyllning” på jordartskartan, 

dessa undantas från klassificeringen då sammansättningen är okänd. I Figur 26 

redovisas bedömd sårbarhet inom tillrinningsområdet för Djupekås vattentäkt. 

SGU tillhandahåller kartprodukten ”Grundvattnets sårbarhet” som presenteras som en 

jämförelse med framtagen sårbarhetskartering. Produkten ”grundvattnets sårbarhet” 

baseras på befintliga data från SGU:s jordartskartor, modellerade jorddjup, 

grundvattenmagasin samt grundvattenförekomster utpekade inom vattenförvaltningen. 

Sårbarhetskartan är i princip en bedömning utifrån jordart, grundvattenförekomster och 

grundvattenmagasin i berg och jord. Sårbarheten redovisas i två datamängder, dels en 

komplett med alla 7 sårbarhetsklasser, dels ett urval med de tre klasser med högst 

sårbarhet. Sårbarhetskartan har generaliserats till att omfatta ytor större än ca 1 ha. I 

Figur 27 redovisas SGU:s sårbarhetskarta vid Djupekås. Hela området är klassad som 

”hög sårbarhet”.  

 

Figur 26 Bedömd sårbarhet inom tillrinningsområdet för Djupekås vattentäkt. 
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Figur 27 SGU:s kartering av grundvattnets sårbarhet vid Djupekås vattentäkt. Hela området är klassad till ”hög 
sårbarhet”.  

5.1 EXTREMT HÖG SÅRBARHET 

Lörbyåsen har bedömts ha extremt hög sårbarhet. Här består jordarten av sand och grus 

med hög genomsläpplighet. Avgränsningen har tagits fram med hjälp av SGU:s 

jordartskarta 1:25 000 -1:50 000, se Figur 8. 

5.2 HÖG SÅRBARHET 

Det finns endast ett mindre område i sydost som har tilldelats klassen ”hög sårbarhet”. 

Här utgörs jordlagren av sandig morän eller postglacial sand. Jordlagren innebär en viss 

fördröjning/buffert för föroreningar att nå grundvattenmagasinet, men på grund av 

genomsläpplighet och tunt jordtäcke klassas detta områden till hög sårbarhet.   

5.3 MEDELHÖG SÅRBARHET 

Jordarten i en stor del av området är postglacial sand som bedöms ha medelhög 

sårbarhet. Sandens genomsläpplighet medför att en förorening kan infiltrera i jordlagren 

och nå grundvattenmagasinet. Även områden med sandig morän faller inom samma 

sårbarhetsklass.  
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5.4 LÅG SÅRBARHET 

Områden med lera eller silt klassas till låg sårbarhet då transporthastigheten i materialet 

är mycket långsam och möjligheten att förhindra att en förorening når 

grundvattenmagasinet är stor.  

6 ÖVRIGA INTRESSEN 

6.1.1 Riksintresse 

Riksintresse Naturvård  

Lörbykusten ingår i naturvårdsområdet NK 39 som är riksintresse för naturvård (se figur 

22). Lörbykusten innehåller ett stort antal representativa och artrika naturbetesmarker, 

främst havsstrandängar, som också hyser rödlistade arter. Hela kuststräckan har stor 

betydelse för häckande och rastande fåglar. Tillhörande vattenområde i Pukaviksbukten 

är viktigt som uppväxtområde för lax och öring. Även södra Listerlandet och Hanö 

omfattas av ett naturvårdsområde (NK 4). 

 

   

 

Figur 28 Riksintresse för naturvård vid Djupekås med omnejd, (Naturvårdsverket, 2020).  

 

Riksintresse Friluftsliv 

Hela Listerlandet omfattas även av riksintresse för rörligt friluftsliv (se figur 22). Södra 

delarna av Listerlandet omfattas av ett område med riksintresse för friluftsliv där bad, 

båtliv och naturupplevelser hör till karakteristiska aktiviteter.  
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Figur 29 Riksintresse Friluftsliv samt Rörligt friluftsliv (Naturvårdsverket, 2020). 

6.1.2 Natura 2000 samt Ramsar område 

Hela Pukaviksbukten är Natura 2000 område med anledning av sin stora betydelse som 

uppväxtområde för lax och öring. Delar av området har även internationell status som 

Ramsar område för sina höga naturvärden.  
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Figur 30 Natura 2000-området Pukaviksbukten (Naturvårdsverket, 2020).  

6.1.3 Naturreservat och andra nationella skyddsformer 

Inom bedömt tillrinningsområde finns två mindre områden vid Lörby skog som har 

naturvårdsavtal som innebär att särskilda restriktioner kan råda inom området. Sydost om 

Djupekås finns Spraglehalls naturreservat och ett mindre område med skogligt 

biotopskydd ligger intill Kålleviken. Flera av öarna utanför Lörbykusten har tillträdesförbud 

för skydd av fågellivet. 

  3 
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Figur 31 Kartan visar nationella skyddsformer i Djupekås med omnejd samt två mindre områden (rosa färg) med 

naturvårdsavtal. I sydost finns Spraglehalls naturreservat och ett mindre område med skogligt biotopskydd intill 
Kålleviken. Flera av öarna utanför Lörbykusten har tillträdesförbud för skydd av fågellivet. (Naturvårdsverket, 
2020).  

6.1.4 Vattenresurser 

Det finns två registrerade grundvattenförekomster i området. För aktuell vattencykel 

(2017 – 2021) är det sand- och grusförekomsten ”Lörbyåsen” (WA56342030) och den 

sedimentära bergförekomsten ”Listerlandet-Mjällby” (WA68838874).  
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Figur 32 Grundvattenförekomsterna ”Lörbyåsen”, markerad med mörkare lila färg, samt ”Listerlandet-Mjällby”. I 
nordväst syns en liten snutt av grundvattenförekomsten Norjeåsen. (VISS, 2020). 

Det äldre vattenskyddsområdet för Djupekås vattentäkt redovisas i Figur 33.  
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Figur 33 Gällande vattenskyddsområde för Djupekås vattentäkt. (VISS b, 2020).  

6.1.5 Strandskydd 

Längs kuststräckan råder strandskydd.  

7 PLANFÖRHÅLLANDEN 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar 

hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som uttrycker 

kommunens vilja när det gäller mark- och vattenanvändningen samt 

bebyggelseutvecklingen. Gällande översiktsplan för Sölvesborgs kommun vann laga kraft 

6 juli 2011 och reviderades 2016. En ny revidering pågår enligt kommunens hemsida. 

För att behålla den övergripande grönstrukturen slår översiktsplanen fast att området 

mellan Djupekås och Lörby inte bör bebyggas. Däremot finns det ett område i sydöstra 

delen av Djupekås där det finns planer för bebyggelse. Utbyggnadsområdet av bostäder 

omfattar ca 4 ha och beräknas möjliggöra ca 25 nya bostäder. Planens syfte är att 

möjliggöra bostäder för permanent bruk. Översiktsplanen anger att ytterligare utredning 

krävs för geoteknik och radon.  
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Figur 34 Befintlig och planerad markanvändning i Djupekås. (Sölvesborgs kommun, 2010).  

 

8 FÖRORENINGSKÄLLOR 

I samband med framtagandet av ett vattenskyddsområde ska föroreningsrisker inom hela 

tillrinningsområdet bedömas (enligt Naturvårdsverkets Handbok). Riskobjekten bör 

omfatta befintliga föroreningskällor och verksamheter, såväl som framtida riskobjekt som 

exempelvis klimatförändringar. Riskinventeringen ska utgöra en del av underlaget för 

beslut om vattenskyddsområdet och till eventuella framtida beredskapsplaner. 

I samarbete med Sölvesborg Energi, kommunen, Miljöförbundet Blekinge Väst, 

Länsstyrelsen i Blekinge Län och Räddningstjänsten Västra Blekinge har en 

riskinventering genomförts inom tillrinningsområdet och dess gränsområden. 

Inventeringen redovisas i separat PM. 

Enligt Naturvårdsverket finns det fyra huvudkategorier av risker: 

1) Vattenverksamhet 

2) Verksamheter och markanvändning i tillrinningsområdet 

3) Sabotage, kris och krig 

4) Extrema klimatförhållanden och klimatförändringar  

Vattenverksamhet utgör arbeten nära vattentäkter en föroreningsrisk. Det kan exempelvis 

vara via läckage av olja från maskiner eller vid hantering av kemikalier som behövs för 

reningsprocesserna i vattenverket. Vid överuttag finns en risk för vattenbrist eller för 

försämring av vattenkvalitén. 

Sabotage, kris och krig avser storskaliga händelser med låg sannolikhet, men som kan 

förväntas medföra stora konsekvenser på vattenförsörjningen om de inträffar. Sådana 

extrema händelser bör hanteras i krisberedskapsplaner och behandlas inte närmare här. 
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Nedan beskrivs vanliga verksamheter och typer av markanvändning i tillrinningsområdet 

som kan utgöra risk för förorening av vattentäkten och risker i samband med 

klimatförändringar. 

Föroreningshoten kan vara: 

• tillfälliga eller akuta punktutsläpp, till exempel en tankbilsolycka 

• långvarigt pågående punktutsläpp till exempel från avloppsinfiltration 

• långvariga diffusa utsläpp, från exempelvis bekämpningsmedel och 

näringsämnen i samband med växtodling 

8.1 JORD- OCH SKOGSBRUK 

Jord- och skogsbruk kan innebära risk för spridning av oönskade ämnen till yt- och 

grundvatten i form av:   

• Växtnäringsämnen 

• Bekämpningsmedel  

• Villaolja  

• Enskilda avlopp   

• Drivmedelsupplag  

• Uppställningsplatser för maskiner  

• Djurhållning  

• Timmerupplag  

• Avverkning  

Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen 

såsom handelsgödsel, naturgödsel och urin som kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. 

Även spridning av slam från reningsverk eller enskild reningsanläggning kan utgöra ett 

hot mot vattenkvaliteten. Dessutom förekommer andra, för vattenkvaliteten, riskfyllda 

företeelser såsom lagring av gödsel och näringsläckage. 

Skogsbruk innebär en risk för försämrad vattenkvalitet genom spridning av organiskt 

material och markpartiklar till vattendrag, näringsläckage och spridning av 

bekämpningsmedel. Även timmerupplag kan utgöra en risk för vattenkvaliteten då bl.a. 

fenolföroreningar kan spridas från dessa. Avverkning och markbearbetning kan ge 

förhöjda humushalter i vattendrag och grundvatten. 

En del av ovanstående föroreningskällor är knutna till åkermark, betesmark respektive 

skogsmark. Däremot är hanteringen och påföljande risker för spill av bekämpningsmedel, 

gödsel, växtnäringsämnen och drivmedel mm till stor del knutet till lantbrukens 

ekonomibyggnader. Vid gårdarna finns ytterligare potentiella föroreningsrisker knutna till 

bostadsbebyggelse såsom enskilda avlopp och energianläggningar 

(bergvärme/jordvärme/villaolja). 

8.2 BOSTADSBEBYGGELSE 

I bostadsområden kan den sammanlagda effekten av ett stort antal små risker bli stor. De 

vanligaste riskerna är användningen av bekämpningsmedel i trädgårdar, biltvätt som inte 

sker på särskilt inrättad anläggning samt eventuell förekomst av enskilda avlopp och 

energianläggningar (bergvärme/jordvärme/villaolja).   

Vid samlad bostadsbebyggelse finns ofta kommunala dag- och spillvattennät. Vid 

exempelvis otäta ledningar finns risk för spridning av orenat spillvatten till omgivande 

mark och grundvatten.  
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8.3 INDUSTRIER 

De riskkällor som generellt kan förknippas med industrimiljöer är:  

• Förorenat dagvatten och spillvatten  

• Hantering av miljöfarliga ämnen  

• Tunga transporter (farligt gods)  

• Brand (förorenat släckvatten)  

• Cisterner, förvaringstankar  

• Förorenad mark  

Även om en industri inte är i drift kan risker kvarstå i form av exempelvis kvarvarande 

förvaringstankar och markföroreningar. 

8.4 VÄGAR 

De riskkällor som är relaterade till vägar är:  

• Olyckor  

• Transport av farligt gods   

• Slitage på vägar och fordon (oljedropp, partikelspridning mm)  

• Beläggningsarbete  

• Läckage av bränsle  

• Vägsalt   

Vid trafikolyckor finns alltid en risk för läckage av drivmedel. Upplag med exempelvis 

oljegrus och asfalt innebär en risk för föroreningsspridning och även upplag av snö under 

vintertid. Halkbekämpning kan leda till spridning av salt till yt- och grundvatten. 

Markarbeten i samband med vägbyggen kan frigöra föroreningar.  

8.5 KOMMUNALT SPILLVATTEN 

Risk för utsläpp av spillvatten kan förekomma vid avloppsreningsverk, från 

spillvattenledningar och pumpstationer. Då avloppsreningsverken och/eller 

spillvattennäten överbelastas kan bräddning förekomma vilket innebär utsläpp av orenat 

vatten. Tekniska driftproblem och otäta spillvattenledningar kan också innebära läckage 

till omgivande mark och grundvatten. 

8.6 OLYCKSHÄNDELSER 

De olyckstyper som vanligtvis är relevanta för vattenskydd är: 

• Brand  

• Översvämning  

• Vägolycka  

Släckvatten kan innebära att stora mängder föroreningar tillförs yt- och grundvattnet.   

Översvämningar innebär en generellt ökad risk för föroreningstransport, men även risk för 

utsläpp av orenat spillvatten som beskrivs ovan.  

Vid trafikolyckor finns alltid en risk för läckage av drivmedel från fordonstankar. Sker 

olyckan med lastbil som transporterar farligt gods finns ytterligare en dimension av risken.   
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8.7 AVFALLSDEPONIER 

Lakvattenläckage från deponier kan utgöra ett hot mot vattenkvaliteten. Graden av risk 

beror bland annat på vilken typ av avfall som deponerats samt omgivande geologi och 

eventuella skyddsåtgärder.   

8.8 TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA MARKARBETEN 

Schaktning, muddring och borrningsarbeten innebär uppslamning av finmaterial och ökad 

mobilitet för eventuella föroreningar bundna till markpartiklar. En minskad eller utebliven 

omättad zon innebär minskad nedbrytning och fastläggning av förorenande ämnen. 

Olyckor kopplade till arbetsfordon och läckage av drivmedel från dessa utgör också en 

risk.  

8.9 ÖVRIGT 

Inom varje enskilt tillrinningsområde kan det naturligtvis finnas fler risker specifika för det 

området. Idrottsplatser är vanligt förekommande där risken består av spridning av 

bekämpningsmedel och växtnäringsämnen. Ett annat vanligt förekommande riskobjekt är 

transformatorstationer. Beroende på transformatortyp kan dessa innehålla upptill 225 liter 

olja. Även kyrkogårdar och brandövningsplatser anses vara föroreningskällor för 

vattenkvalitén. 

8.10 KLIMATFÖRÄNDRINGAR  

Grundvattenbildningen påverkas av förändringar i nederbörd och temperatur, vilket leder 

till förändrade grundvattennivåer. Både höjda och sänkta grundvattennivåer kan leda till 

en ändrad flödesriktning av grundvattnet. Det innebär att föroreningar kan transporteras 

mot en dricksvattenbrunn där flödesriktningen tidigare var riktad bort från brunnen.  

Förändringar i grundvattennivåer påverkar även mäktigheten på den omättade zonen. En 

liten omättad zon kan leda till sämre fastläggning och nedbrytning av föroreningar vilket 

kommer att påverka grundvattenkvaliteten. 

Enligt SMHI:s prognoser kommer årsnederbörden över Sölvesborg kunna öka med 14 till 

22 procent fram till slutet av seklet. Den största förändringen väntas för 

vinternederbörden med en ökning på 23 till 39 procent. Även extrem nederbörd kommer 

att öka i intensitet i framtiden.  

Den ökade nederbörden kan öka grundvattenbildningen men även medföra fler och 

större översvämningar samt höjda ytvattennivåer som kan påverka grundvattnet genom 

ökat inflöde av ytvatten till grundvattenmagasinet.  

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har sedan 1998 inventerat och 

prioriterat vilka svenska vattendrag som ska karteras med avseende på översvämning. 

Vattendragen i Sölvesborgs ingår inte i prioriterade objekt. De största 

översvämningsriskerna inom Sölvesborgs kommun är istället kopplade till dagvatten- och 

avloppsnätet. Kraftig nederbörd kan leda till överbelastade ledningsnät, vilket medför att 

vägar och gator blir stående under vatten.  

Med klimatförändringar väntas stigande havsnivåer som innebär att risken för 

saltvatteninträngning ökar i kustnära brunnar. I rapporten Framtida högvatten – Scenarier 

för havsnivå och översvämningsområden i Blekinge 2100 (Länsstyrelsen i Blekinge, 

2012) framgår olika min- och maxscenario för år 2100. Enligt dessa beräknas 

medelhavsnivån vid Blekingekusten stiga med 0,4 – 1,5 m och högvattennivån med 

1,8 – 2,8 m. Enligt detta scenario kan kustlinjen utanför Djupekås krypa längre in mot 
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land. Det kan påverka vattenkvaliteten med till exempel förhöjda kloridhalter. 

Länsstyrelsen tillhandahåller även ett kartunderlag för olika säkerhetsnivåer för byggande 

i låglänta områden. I figur 26 framgår översvämningsområden vid olika 

havsnivåhöjningar. 

Klimatförändringarna kan på sikt också leda till ändrad markanvändning, odling av nya 

grödor, längre växtsäsonger och ökad användning av gödsel och bekämpningsmedel 

vilket i sin tur kan påverka grundvattenkvaliteten.  

För att möta de framtida utmaningarna i samband med klimatförändringen tog 

Sölvesborgs kommun fram en klimatanpassningsplan som föreslår en rad åtgärder för att 

minska sårbarheten inför klimatförändringar (Klimatanpassningsplan Sölvesborgs 

kommun, 2016). Många av de kortsiktiga åtgärderna (påbörjas innan 2022) riktas mot 

förbättring av dag- och spillvattensystemet.  På längre sikt (2022 – 2050) ska sårbarheter 

i det kommunala vattenförsörjningssystemets samtliga delar åtgärdas, till vilka räknas 

grundvattenmagasin, intagsbrunnar, reningsprocesser, magasinering och distribution.  
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Figur 35 Framtida översvämningsområden vid kuststräckan utanför Djupekås enligt olika säkerhetsnivåer för 
byggande i låglänta områden (Länsstyrelsen i Blekinge län, 2020).  
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8.11 SAMMANTAGEN RISKBILD 

Riskinventering inom tillrinningsområdet för Djupekås vattentäkt redovisas i separat PM. 

Av inventeringen framgår att det finns olikartade risker inom tillrinningsområdet. Några av 

de risker som kan nämnas är:  

• Enskilda vattentäkter – försämrad tillgång/vattenkvalitet till följd av 

sammanlagda uttag, föroreningsrisk genom inläckage av ytvatten/grundvatten av 

sämre kvalitet 

• Jordbruk – 46 % av tillrinningsområdet utgörs av jordbruksmark, vilket bland 

annat innebär hantering av bekämpningsmedel och näringsämnen 

• Skogsbruk – 32 % av tillrinningsområdet utgörs av skogsmark, vilket bland 

annat innebär maskinell markberedning i samband med skogsavverkning eller 

upplag av timmer 

• Förekomst av cisterner – risk för läckage av petroleumprodukter 

• Områden med förorenad mark – två före detta deponier i områden nära eller 

inom medelhög och extremt hög sårbarhet samt sju nedlagda minkfarmar där det 

kan ha skett läckage av till exempel kväve 

• Väg 516 – olycka med läckage av petroleumprodukter eller andra miljöfarliga 

ämnen (vägen är rekommenderad väg för farligt gods). 

 

Utöver detta får klimatförändringarnas sannolika påverkan med framför allt stigande 

havsnivåer anses utgöra en betydande risk för Djupekås vattentäkt. 

För en mer fullständig bild hänvisas till PM avseende riskinventeringen och riskanalysen.  

9 AVGRÄNSNING AV SKYDDSOMRÅDE 

9.1 ALLMÄNT 

Baserat på befintliga undersökningar av bl.a. områdets geologi, hydrogeologi samt 

genomförd sårbarhetsklassificering och riskinventering har skyddsområdets gränser för 

Djupekås vattentäkt tagits fram. Områdets zonindelning följer riktlinjerna som är angivna i 

Naturvårdsverket Handbok om vattenskyddsområde. 

Utgångspunkten i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden är att hela 

tillrinningsområdet skall ingå i vattenskyddsområdet. I Handboken är definitionen av ett 

tillrinningsområde det område inom vilket vatten rör sig till en vattentäkt eller ett 

vattentäktsområde.  

Vattenskyddsområden delas därefter vanligen in i primär respektive sekundär skyddszon 

och eventuellt även en tertiär skyddszon.  

Det kan vara praktiskt att förlägga skyddsområdesgränserna till redan befintliga gränser 

såsom vägar, fastighetsgränser, vegetationsgränser eller andra naturliga gränser. Syftet 

är att det ska vara lättare att i naturen hitta de gränser som på ritningar utmärker 

skyddsområdesgränserna.  

Aktuellt vattenskyddsområde har delats in i primär, sekundär och tertiär skyddszon och 

redovisas i Figur 36 och tabell 7. En motivering till indelningen sammanfattas i följande 

avsnitt. 
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Figur 36 Föreslagen gränsdragning för vattenskyddsområde för Djupekås vattentäkt.   

 

Tabell 3 Föreslagna skyddszoner inom Djupekås vattenskyddsområde. 

Namn Areal (km2) 

Primär skyddszon 0,65 

Sekundär skyddszon 

Tertiär skyddszon 

2,19 

3,09 

Totalt 5,93 

9.2 PRIMÄR SKYDDSZON 

9.2.1 Avgränsning enligt handboken 

Primär skyddszon bör avgränsas på ett sådant sätt att uppehållstiden i grundvattnet 

medger att en olyckshändelse hinner upptäckas och åtgärder vidtas innan föroreningen 

når vattentäktszonen. 

Enligt Naturvårdsverkets handbok bör den primära skyddszonen omfatta ett sådant 

område att vattnets uppehållstid i marken uppgår till minst 100 dygn.  
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9.2.2 Bedömningsgrund för föreslagen avgränsning  

Den primära skyddszonen omfattar områden med störst skyddsbehov. Utgångspunkten 

är dels brunnens bedömda påverkansområde, som tagits fram i SGU:s modellering, och 

dels sårbarhetskartering av markens genomsläpplighet. Beräkningar på 

strömningshastigheter har också ingått som bedömningsgrund för avgränsningen.  

SGU:s påverkansområde motsvarade ett cirkulärt område med en radie av 200 m från 

brunnen. Jordarterna inom och utanför påverkansområdet (och hela tillrinningsområdet) 

har tilldelats hög sårbarhet i SGU:s sårbarhetskartering. Utifrån vad som skulle kunna 

tolkas som ett ”värsta-scenario” motsvarar sträckan för vattnets uppehållstid i marken på 

100 dygn drygt 300 m.  

Utifrån strömningshastigheter och sårbarhet bör den primära zonen ha ett avstånd av 

minimum 200 m från brunnen. För att praktiskt kunna hantera vattenskyddsområdets 

föreskrifter har skyddsområdesgränserna förlagts till redan befintliga gränser såsom 

vägar, fastighetsgränser, vegetationsgränser eller andra naturliga gränser. Avståndet 

kommer därför att variera i olika riktningar från brunnen. Utformningen har inte heller 

formen av en cirkel. Där marken har högre sårbarhet är utbredningen av den primära 

zonen större i förhållande till vattentäktens läge.  

Lörbyåsen har extremt hög sårbarhet och av detta skäl ingår ett större område i den 

primära zonen.    

Den primära zonens totala area uppgår till 0,65 km2. 

9.3 SEKUNDÄR SKYDDSZON 

9.3.1 Avgränsning enligt handboken 

Syftet med en sekundär skyddszon är att bibehålla en hög vattenkvalitet eller att förbättra 

kvaliteten. Den bör omfatta de delar av ett vattenskyddsområde där det finns en risk att 

en förorening når vattenuttaget utan att nedbrytning eller utspädning till acceptabla nivåer 

har skett.  

Enligt Naturvårdsverkets handbok bör den sekundära skyddszonen omfatta ett sådant 

område att vattnets uppehållstid i marken uppgår till minst ett år. 

9.3.2 Bedömningsgrund för föreslagen avgränsning  

Lörbyåsens utbredning och grundvattnets sårbarhet utgör grund för avgränsning av den 

sekundära zonen. Det är områden med stora skyddsbehov. Naturvårdsverkets 

gränskriterium med minst ett års uppehållstid i marken uppfylls inom området.  

Den sekundära zonens utbredning i väster grundar sig på beräkning av 

infiltrationsområdets minsta utbredning. Underlag för beräkningarna är tillståndsgivet 

uttag samt förmodad nybildning av grundvatten. Med en förmodad nybildning på 

85 mm/år (SGU, 2005) blir radien 670 m för en cirkelformad area inom vilken 

nybildningen motsvarar uttaget. För att praktiskt kunna hantera vattenskyddsområdets 

föreskrifter har skyddsområdesgränserna förlagts till redan befintliga gränser såsom 

vägar, fastighetsgränser, vegetationsgränser eller andra naturliga gränser. Detta 

medföljer att avståndet varierar i olika riktningar från brunnen, men utgångspunkten har 

varit att det inte bör underskrida 670 m. Enligt samma resonemang som för den primära 

zonen är utbredningen av den sekundära zonen större där marken har högre sårbarhet. 

Lörbyåsen har extremt hög sårbarhet och av detta skäl ingår ett större område i den 

sekundära zonen.    
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Den sekundära zonens totala area uppgår till 2,19 km2. 

9.4 TERTIÄR SKYDDSZON 

9.4.1 Avgränsning enligt handboken 

Tertiär skyddszon innefattar de delar av vattenskyddsområdet som inte omfattas av 

övriga zoner där vissa verksamheter kan komma att påverka vattentäktens långsiktiga 

kvalitet.  

9.4.2 Bedömningsgrund för föreslagen avgränsning  

Den tertiära zonen omfattar de delar av tillrinningsområdet som inte omfattas av primär 

eller sekundär skyddszon och som ligger utanför brunnens påverkansområde samt 

Lörbyåsens utbredning. Syftet med den tertiära zonen är att skydda vattentäkten ur ett 

flergenerationsperspektiv och tydliggöra vattenskyddsintresset för framtida 

markanvändning. Det kan inte uteslutas att en förorening i området kan nå vattentäkten.  

Den tertiära zonens totala area uppgår till 3,09 km2. 
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