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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 Gammalstorps vattentäkt.  

Vattentäkten i Gammalstorp pumpar upp råvatten som leds ut på det lokala 

distributionsnätet i Gammalstorp. Vattentäkten har i nuläget inget vattenskyddsområde.    

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 

Gammalstorp ligger intill Ryssberges östra del i ett öppet småskaligt jordbrukslandskap. 

Det öppna landskapet följer Gammalstorpsvägen och Bjärarydsvägen. Vägarna passerar 

genom Gammalstorp, Högtofta, Kylinge och flera andra mindre byar. Landskapet är 

mosaikartat med gårdar, torp, hagar, åkermark och skog. Under en sträcka passerar 

vägen förbi kanten av det som förr var sjön Vesan. På den historiska kartan i Figur 1 finns 

sjön Vesan markerad så som den såg ut någon gång under 1910-talets andra hälft. År 

1936 var Vesan helt torrlagd. Det är Vesans invallningsföretag som ansvarar för den 

ständigt pågående utpumpningen av det tillrinnande vattnet. Markens nivå i området idag 

varierar mellan -2,5 och 6 meter över havet. 

 

Figur 1 Urklipp ur Häradsekonomiska kartan 1915 – 19, där sjön Vesan fortfarande fanns i landskapsbilden 
(Lantmäteriet, 2020). 
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Ryssberget är en till stor del bokskogsklädd urbergsrygg på gränsen mellan Skåne och 

Blekinge. Berget höjer sig ca 150 m över det intilliggande slättlandet. På den östra och 

sydöstra sluttningen finns välutbildade spår av svallning både vid nivån för högsta 

kustlinjen och på lägre nivåer. Högsta kustlinjen ligger här på ca 57 m över havet och är 

utbildad av Baltiska Issjön.  

 

 

Figur 2 Vy mot Gammalstorp, i bakgrunden Ryssberget.  

 

Vattentäkten i Gammalstorp är lokaliserad inom fastigheten Gammalstorp 3:22 och består 

av en bergborrad brunn med beteckning 245. Brunnen anlades 1949. 
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Figur 3 Översiktskarta med placering av Gammalstorps vattentäkt (blå prick).  

 

 

Figur 4 Gammalstorps vattenverk. 
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3 GEOLOGI 

Området kring vattentäkten i Gammalstorp utgörs på den västra sidan av Ryssbergets 

östsluttning. Ryssberget är en urbergshorst på gränsen mellan Skåne och Blekinge. Den 

sträcker sig från Sölvesborg i söder och Jämshög i norr med en högsta punkt på 157 

meter över havet och en bredd på cirka sju kilometer. Öster om vattentäkten öppnar sig 

Vesans dalgång och den sedimentära berggrunden.  

Den sedimentära berggrunden 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.   

 

Figur 5. Schematisk profil över Listerlandets geologiska lagerföljd (SGU, 1983). 

 

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

Gammalstorp befinner sig precis vid gränsen mellan det sedimentära bergets 

slättlandskap och urberget som reser sig i en horst i form av Ryssberget. Urberget i den 

södra och östra delen av Listerlandet utgörs av Karlshamnsgranit medan det förekommer 

metavulkaniska bergarter i de norra och västra delarna. Urberget vid Gammalstorp består 

av en ryolit (en vulkanisk, magmatisk ytbergart), som är mellan 1,74 – 1,8 miljarder år.  

Under kritaperioden steg havsnivån och havet intog tidigare landområden. Urbergshöjder 

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.  

 

Figur 7. Berggrundskarta över Gammalstorp med omnejd, (SGU a 2019).  

3.2 JORDLAGER 

Under senaste inlandsisens avsmältning låg stora delar av Listerlandet och 

slättlandskapet vid Gammalstorp 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 
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sjunkande strandlinje avsatte en rad strandvallar ner till nivåer på 15 – 20 m ö h. På 

Listerlandet finns flera exempel på sådana strandvallar. Men även på Ryssberget har 

Baltiska issjön lämnat spår. Cirka 1,5 km söder om Gammalstorp ligger Jockarp där en 

större strandterrass med klappersten i ytan uppträder. Avlagringen är uppbyggd av ett 

flertal terrasser på skilda nivåer och når som högst upp till ca 55 meter över havet. Inom 

ett större område i dess centrala del ligger ett öppet klapperstensfält. 

Jockarpsavlagringen visar på ett illustrativt sätt högsta kustlinjens läge på Ryssberget och 

tillhör några av de bäst utbildade strandavlagringarna inom regionen. Liknande 

avlagringar är sällsynta i södra Sverige.  

I Vesans dalgång finns en mindre isälvsavlagring, delvis dold av de organiska jordarterna 

som utbildats i och under den tid Vesans dalgång utgjordes av sjö och våtmark. 

Grundvattnet i isälvsavlagringen kan ställvis vara artesisk. Enligt utförda undersökningar i 

isälvsavlagringen har emellertid vattenkvaliteten visat sig vara dålig, bland annat kunde 

höga kloridhalter konstateras. Dessa höga kloridhalter härrör sannolikt från relikt 

saltvatten. Genom den pumpning som Vesans invallningsföretag utfört har markytan i 

Vesans dalgång kompakterats, och stora delar av dalgången ligger under havsytan. 

(SGU, 2005). 

Större områden med postglacial sand (orange på kartan) finns också i området. Jordarten 

inom höjdområdena består nästan uteslutande av morän, där jorddjupet ofta är mellan 

10 – 20 m. På vissa ställen saknas jordtäcket helt och urberget går i dagen (röd färg på 

jordartskartan). Vid brunnsläget bedöms jorddjupet till mellan 20 – 30 m enligt SGU:s 

kartunderlag. Det stämmer även med brunnsprotokollet från 1949 som i och för sig bör 

tolkas med viss försiktighet. 

 

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

 

Följande lagerföljd redovisades i brunnens ursprungliga borrprotokoll från 1949:  

0 – 30 m  Pinnmo, sten 

30 – 40 m  Kaoliniserad röd gnejs 

40 – 89 m  Röd gnejs, granit 

89 – 90,5 m  Sandsten  

90,5 – 92 m  Grå gnejs 

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 stora uttagsmöjligheter. Men även den mer 

konsoliderade kalkstenen utgör en bra akvifer. Vattnet rör sig här främst i spricksystem 

och är således en sprickakvifer. Även i jordlagren och i urberget finns 

grundvattenmagasin, men dessa är mindre. Vattentäkten i Gammalstorp står i kontakt 

med sprickakviferen i urberget.  
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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. Det finns två mindre grundvattentillgångar i jord som avser 

det område med postglacial sand som finns i området vid Hålabäck samt den 

isälvsavlagring som finns i Vesans dalgång.  

 

Figur 10 Grundvattenförekomster i jord vid Gammalstorp (SGU d, 2019). 
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Figur 11 Grundvattenförekomster i berg vid Gammalstorp 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).  

Även Ryssberget och Gammalstorp ingick i modellområdet, men bristen på relevant 

indata gjorde att osäkerheten i modellen var stor i det här området.  

Den generella grundvattenströmningen kan förväntas ske från Ryssbergets höjdområden 

och ut mot slättlandskapet. I sluttningen av Ryssberget är grundvattenbildningen stor, i 

gränsskiktet mellan urberget och det sedimentära berget (SGU, 2005).  

4.3 GRUNDVATTENNIVÅER 

Grundvattennivåer varierar under året på grund av minskad eller ökad 

grundvattenbildning och är kopplat till väderförhållanden, uttag och växtlighetens 

transpiration.  

SGU har en mätstation (Obsbrunn 907) för grundvattennivåer i Gammalstorp. Diagram 

med mätningar mellan januari 2017 och januari 2020 redovisas i Fel! Hittar inte r

eferenskälla.. Mätstationen avser sedimentärt berg i slutet magasin och den totala 

rörlängden är 53 m, se även Figur 14.  
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Figur 12 SGU:s observationsrör 907 för grundvattenmätningar vid Gammalstorp.  

 



 

 
10290380 •     | 15   

 

Figur 13 Grundvattennivåer i Gammalstorp, obsbrunn 907, jan 2017 – mars 2020 (SGU, 2020).  

 

 

Figur 14 SGU:s observationsrör för grundvattennivåer i Gammalstorp. I bakgrunden Gammalstorps kyrka. 

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. 

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.  
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4.4 PÅVERKANSOMRÅDE 

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

grundvattenytan till följd av vattenuttaget. 

4.4.1 Provpumpning inför vattendom 

Tyréns AB utförde i samband med ansökan om vattendom en provpumpning av brunn 

245 i Gammalstorp. Provpumpningen pågick under 14 dagar under hösten 2011. 

Kapaciteten uppgick till 1,4 l/s eller ca 125 m3/dygn. Under provpumpningen mättes 

avsänkningen i uttagsbrunnen, i tre bergborrade brunnar och i två grävda brunnar samt i 

två bergborrade referensbrunnar på större avstånd. 

De manuella mätningarna i november, strax innan pumpen stängdes av, visade på en 

avsänkning i pumpbrunnen på totalt 10,2 m, sedan provpumpningens start. Ingen 

påverkan kunde avläsas i de grävda brunnarna. Av de borrade brunnarna som ingått som 

observationsbrunnar skedde avsänkning i en av dessa brunnar med 1, 94 m, placerad ca 

400 m från pumpbrunnen. Den andra observationsbrunnen avsänktes med 0,31 m och 

var lokaliserad ca 440 m från pumpbrunnen. Skillnaden i avsänkning mellan 

observationsbrunnarna tolkades bero av en större sprickformation i nord-sydlig riktning, 

där avsänkningen blev större längs med denna.  

4.4.2 Provpumpning utförd av SGU 

År 2001 genomförde SGU en provpumpning på fastigheten Gammalstorp 3:5 (brunnens 

ID i provpumpningsrapporten är 305A). Provpumpningen genomfördes 23 – 30 oktober 

2001. Den provpumpade vattenmängden uppgick i medeltal till 7,3 l/s. Vid 

provpumpningen observerades grundvattennivån förutom i uttagsbrunnen i fem borrade 

och två grävda brunnar. Provpumpningen visade att det var möjligt att ta ut drygt 7 l/s ur 

brunn 506A vid en avsänkning av ca 28 m. Den för urberget betydande vattenföringen 

tolkades som att brunnen placerats i en större sprickzon utmed Ryssbergets östra sida. 

Vid provpumpningen påverkades två borrade brunnar. Brunn 2144 (fastighet 

Gammalstorp 4:1) är placerad 900 m från uttagsbrunnen och avsänktes ca 3 m. Den 

stora avsänkningen i den avlägsna brunnen tolkades som att denna var lokaliserad i 

samma sprickzon som uttagsbrunnen. Brunn 2146 är på ett avstånd av 580 m från 

pumpbrunnen och avsänktes ca 0,8 m. Övriga borrade brunnar och grävda brunnar 

påverkades inte.  Mätningarna i de borrade brunnarna visade att påverkan av 

grundvattennivån i urberget varierar betydligt i olika riktningar från uttagsbrunnen.  

Brunnar norr och söder om uttagsbrunnen i anslutning till Ryssbergets östligaste del 

kommer att påverkas mer än borrbrunnar väster om uttagsbrunnen. Grävda brunnar och 

borrbrunnar i jordlagren bedöms däremot inte bli påverkade av grundvattenuttaget. 

SGU beskrev det praktiska influensområdet som definierat som där avsänkningen 

uppgick till mer än 0,3 m. Influensområdet omkring den provpumpade brunnen fick 

därigenom en elliptisk utformning med en utbredning av 1500 m norrut och söderut och 

700 m åt väster och öster. Den ungefärliga utbredningen redovisas i Figur 15. 
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Figur 15 Praktiskt influensområde vid provpumpning av brunn 506A (Gammalstorp 3:5) vid ett uttag av drygt 

7 l/s. Bild fritt efter SGU:s provpumpningsrapport (SGU, 2010).   

4.5 GRUNDVATTENBILDNING  

Den för grundvattenbildning och ytavrinning tillgängliga vattenmängden i Sölvesborg 

motsvarar ca 242 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 urberget kan 

antas vara lägre, i storleksordningen 50 – 60 mm/år.  

Grundvattenbildning till magasinet i urberget 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 

urberget ska ske, krävs en nedåtriktad tryckgradient i förhållandet mellan 

grundvattennivån i jordlagren och trycknivån i sprickakvifären i urberget.  

Det generella förhållandet är en nedåtriktad gradient mellan grundvattennivå i jordlagren 

och trycknivån i berggrunden. För berggrundsakvifären vid Gammalstorp är detta fallet.  

2144 

506A (pumpbrunn) 

2146 



 

 
 

 
18 | 10290380  •   

Områden där urberget gränsar mot kritberggrunden, är av stor betydelse för 

grundvattenbildning både till den sedimentära berggrunden och till urberget. Här är 

jordlagren ofta mer genomsläppliga och jordtäcket är tunnare vilket ger bättre 

förutsättningar för grundvattenbildning till akvifären i berget.  

Även områden där berggrunden överlagras av isälvsmaterial och/eller postglacial sand 

kan vara viktiga för nybildningen. Sådana områden finns vid Gammalstorp, som beskrivits 

ovan under rubriken 3.2 Jordlager.  

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.  

Vid Gammalstorp finns en problematik med relikt saltvatten och höga kloridhalter. 

Slättlandskapet har tidigare befunnit sig under havsytan. Kommunen hade tidigare en 

brunn vid kyrkan som fick överges på grund av höga kloridhalter. Denna brunn stod i 

kontakt med den sedimentära bergakvifären. Uttaget i Gammalstorp är idag 

förhållandevis litet, men varierar ganska mycket från år till år. Producerat dricksvatten har 

varierat mellan ca 12 000 m3 (2011) till drygt 30 000 m3 (2008) under de senaste 10 åren. 

Från 2017 till 2019 har uttagen varit låga, mellan ca 7 500 – 15 000 m3, denna trend 

korresponderar med en sjunkande trend avseende kloridhalter, vilket kan förmoda ha ett 

samband, se Figur 16.  

 

Figur 16 Kloridhalter i Gammalstorps vattentäkt mellan åren 2009 – 2019.   

 

4.7 AVRINNINGSOMRÅDE  

SMHI har delat in landet i huvudavrinningsområden och delavrinningsområden. 

Gammalstorp inklusive Listerlandet ligger inom huvudavrinningsområde ”Mellan 

Mörrumsån och Skräbeån”. Gammalstorps vattentäkt ligger på gränsen mellan 

delavrinningsområde ”Ovan 622064-142769” avrinningsområde-ID 621801-142628 och 

”Mynnar i Vesankanalen” avrinningsområde-ID 622191-142644. Delavrinningsområdena 

redovisas i Figur 17 nedan.  
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Figur 17 SMHI:s delavrinningsområden vid Gammalstorps (VISS a, 2020). Röd pil markerar vattentäktens läge.   
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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 18 framgår de större 

avvattningsområdena inom kommunen idag.  

 

Figur 18 Sölvesborgs kommuns större avvattningsområden, (Sölvesborgs kommun, 2010). 

 

Tre vattendrag avvattnar Listerlandet i söder: Siretorpskanalen, Lörbybäcken och 

Mjällbybäcken. Vesan avvattnar landskapet öster om Ryssberget och mynnar sedan ut 

vid kusten i Norje. Som nämnts ovan har landskapsbilden vid Gammalstorp kraftigt 

förändrats genom människans påverkan. Tidigare fanns här en stor sjö, Vesan, som 

avvattandes. Idag ligger slättlandskapet som tidigare var en sjö under havsnivån.  
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Figur 19 Vesan vid Gammalstorp.  

  

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 

om områdets geologi och hydrogeologi.  Tillrinningsområdet för Gammalstorps vattentäkt 

redovisas i Figur 20 nedan. 
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Figur 20 Tillrinningsområde till Gammalstorps vattentäkt. Pilarna visar riktningen för den generella 

grundvattenströmningen.  

 

Avgränsningen av Gammalstorps tillrinningsområde baserar sig på den topografiska 

ytvattendelaren.  

4.9 STRÖMNINGSHASTIGHET  

En uppskattning av grundvattnets transporthastighet kan erhållas av Darcy´s lag, där  

 v = K * i 

där  v = grundvattnets s.k. bruttohastighet (m3/m2s) 

K = det porösa materialets hydrauliska konduktivitet (m/s) 

i = den hydrauliska gradienten. För öppna grundvattenmagasin är den lika med 

grundvattenytans lutning i strömningsriktningen. I slutna magasin är den lika med 

trycklinjens lutning (dimensionslös).  

Med vattnets bruttohastighet, v, avses en hastighet räknad som grundvattenströmmens 

storlek dividerad med strömmens totala tvärsnittsarea (inklusive de delar som upptas av 
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jordmaterial). Vattenpartiklarnas verkliga strömningshastighet, nettohastigheten, erhålls 

genom sambandet 

 Vn = V/ne  

där ne = den effektiva porositeten 

Det grundvattenförande materialets vattengenomsläpplighet är bl. a. beroende av 

kornskelettets uppbyggnad (kornstorleksfördelning, kornform etc.). Värden på den 

hydrauliska konduktiviteten (K) återfinns i litteraturen. Laboratoriebestämda värden på 

genomsläppligheten är ofta för låga, jämfört med värden som tagits fram genom 

fältförsök. När vattnets bruttohastighet är känd (v), kan man beräkna hur långt en 

förorening transporteras under ett visst tidsperspektiv, exempelvis ett år.  

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 

berggrundsakvifären kan ske mycket snabbt där det finns vattenförande sprickor som står 

i förbindelse med vattentäkten och röra sig flera meter per dag. Detta framgick vid de två 

provpumpningar som har skett i området, både i Gammalstorps vattentäkt och den 

bevattningsbrunn som SGU provpumpade, med avsänkningar på stort avstånd från 

uttagsbrunnarna, längs den sprickformation som förmodas gå i nord-sydlig riktning, längs 

Ryssbergets östra kant.   

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. I Figur 21 redovisas bedömd sårbarhet inom tillrinningsområdet för 

Gammalstorps vattentäkt. 
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Figur 21 Bedömd sårbarhet inom tillrinningsområdet för Gammalstorps vattentäkt. 

5.1 EXTREMT HÖG SÅRBARHET 

Områden med kalt urberg har tilldelats extremt hög sårbarhet. Här finns inget skyddande 

jordtäcke. Även gränslinjen mellan sedimentärt berg och urberg har bedömts ha extremt 

hög sårbarhet. I randzonen sker en stor grundvattenbildning. Områden med 

isälvsmaterial faller också inom denna klass, där jordarten består 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 

Inget område inom tillrinningsområde hamnar i denna sårbarhetskategori.   

5.3 MEDELHÖG SÅRBARHET 

Jordarten i en stor del av området är sandig morän som i kombination med jorddjupet 

bedöms ha medelhög sårbarhet. Jordens genomsläpplighet medför att en förorening kan 

infiltrera i jordlagren och nå grundvattenmagasinet. Även områden med postglacial sand 

faller inom samma sårbarhetsklass.  
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5.4 LÅG SÅRBARHET 

Slättlandskapet med kärrtorv och gyttja bedöms ha 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  

Bokskogarna på Ryssberget är av högt biologiskt, ekologiskt och kulturhistoriskt värde 

och är härutöver av stort värde för friluftslivet samt för landskapsbilden i området. På 

bergets sydöstra del är skogen orörd sedan mycket lång tid tillbaka och hyser ett stort 

antal rödlistade arter av främst vedinsekter och lavar.  

   

 

Figur 22 Riksintresse för naturvård vid Gammalstorps med omnejd, (Naturvårdsverket, 2020).  
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Riksintresse Friluftsliv 

Ett stort sammanhängande område som benämns Valjeviken-Ryssberget-Halen-

Raslången omfattas även av riksintresse för rörligt friluftsliv (se figur 22). Området 

uppvisar en mycket varierad topografi med ett stort antal naturtyper och ett artrikt växt- 

och djurliv med många ovanliga arter. Genom sin mångformighet och frihet från 

exploateringar är det synnerligen väl lämpat för främst vandringar, fritidsfiske och 

kanotsport. 

 

 

Figur 23 Riksintresse Friluftsliv (Naturvårdsverket, 2020). 

6.1.2 Natura 2000 

Inom tillrinningsområdet finns inga områden som omfattas av skydd enligt Natura 2000.  

6.1.3 Naturreservat och andra nationella skyddsformer 

Inom bedömt tillrinningsområde finns ett område med skogligt biotopskydd. Söder om 

Gammalstorp finns naturreservatet Ryssberget. Naturreservatet ligger på Ryssbergets 

sydostsluttning och ingår i ett av Sveriges största sammanhängande bokskogsområden.  
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Figur 24 Kartan visar nationella skyddsformer i Gammalstorp (Naturvårdsverket, 2020).  

6.1.4 Vattenresurser 

Det finns två registrerade grundvattenförekomster i berg i området, samt två 

grundvattenförekomster i jord. För aktuell vattencykel (2017 – 2021) är det sand- och 

grusförekomsten ”Norjeåsen” (WA63668300) och ”Sölveplatån N” (WA84259245), Figur 

25. Urbergsförekomsten som vattentäkten står i kontakt med benämns ”Gammalstorp” 

(WA78121364) och den sedimentära bergförekomsten ”Listerlandet-Mjällby” 

(WA68838874) Figur 26.  
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Figur 25 Grundvattenförekomsterna ”Norjeåsen” samt del av ”Sölveplatån N”. (VISS, 2020). 
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Figur 26 Grundvattenförekomsterna ”Gammalstorp” (urbergsförekomst, mörkare lila färg) samt del av 

”Listerlandet-Mjällby”, sedimentär bergförekomst. (VISS, 2020). 

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. 

Det finns ett område med planer för bebyggelse. Det föreslagna området innefattar ett 

antal ”lantligt belägna” bostäder. Här finns möjlighet till kompletterande bebyggelse. 

Planområdet gränsar i öster till Gammalstorpsvägen. I övrigt gränsar området till äng och 

skog. Marken är inte planlagd och är privatägd. Området är ca 42 ha stort.  

Vattentäkten är markerad som ett ”strategiskt område” (ST1) samt även Hålabäckssand 

(ST2) som är en sandtäkt.  
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Figur 27 Befintlig och planerad markanvändning i Gammalstorp. (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 
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riskinventering genomförts inom tillrinningsområdet och dess gränsområden. 

Inventeringen redovisas i separat PM. 

Enligt Naturvårdsverkets handbok 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. 

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 
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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.  

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. 
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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.   

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.  
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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. Länsstyrelsen i Blekinge län tog år 2012 

fram en rapport där översvämningsområden enligt två scenarier för den globala 

havsnivån för år 2100 presenterades. I Figur 28 framgår översvämningsområden vid 

högvatten enligt rapportens min- och maxscenario 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 blir hela Vesans dalgång vattenfylld. Länsstyrelsen 

tillhandahåller även ett kartunderlag för olika säkerhetsnivåer för byggande i låglänta 

områden. I Fel! Hittar inte referenskälla. redovisas detta underlag, tillsammans med v

attentäktens läge. 

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 28 Framtida översvämningsområden vid utanför Gammalstorp enligt min- och maxscenariot för 
högvattenförhållanden år 2100. Pilen markerar vattentäktens läge. (Länsstyrelsen i Blekinge län, 2012).  
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Figur 29 Framtida översvämningsområden vid Gammalstorp 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 Gammalstorps vattentäkt redovisas i separat 

PM. Av inventeringen framgår att det finns många olikartade risker inom 

tillrinningsområdet. Några av de risker som kan nämnas är:  

• Markanvändning (förekomst av bekämpningsmedel)  

• Enskilda avlopp 

• Väg 

• Järnväg 

• Sand- och grustäkt (Hålabäck) 

 

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 

Gammalstorps 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 30 och tabell 7. En motivering till indelningen sammanfattas i följande 

avsnitt. 
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Figur 30 Föreslagen gränsdragning för vattenskyddsområde för Gammalstorps vattentäkt.   

 

Tabell 1 Föreslagna skyddszoner inom Gammalstorps vattenskyddsområde. 

Namn Areal (km2) 

Primär skyddszon 0,29 

Sekundär skyddszon 2,24 

Tertiär skyddszon 1,25 

Totalt 3,78 

 

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. 
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Enligt Naturvårdsverkets handbok bör den primära skyddszonen omfatta ett sådant 

område att vattnets uppehållstid i marken uppgår till minst 100 dygn.  

9.2.2 Bedömningsgrund för föreslagen avgränsning  

Den primära skyddszonen omfattar områden med störst skyddsbehov, där 

sårbarhetskarteringen ingår som bedömningsgrund. Gränsdragningen baserar sig också 

på resultaten från de två provpumpningar som gjorts i den sprickformation som 

vattentäkten står i kontakt med. 

Provpumpningsresultaten visade att avsänkningen främst sker i nord-sydlig riktning där 

det finns en förmodad större sprickzon. I sprickzoner kan transporthastigheten bli mycket 

hög och överstiga flera meter per dag.  Avsänkningen norr och söder om uttagsbrunnen i 

anslutning till Ryssbergets östligaste del är större än väster och öster om uttagsbrunnen. 

För att praktiskt kunna orientera sig i och inom vattenskyddsområdets har 

skyddsområdesgränserna förlagts till redan befintliga gränser såsom vägar, 

fastighetsgränser, vegetationsgränser eller andra naturliga gränser.  

Det finns en hög riskbild längs med vägen och järnvägen i området eftersom de är 

orienterade i längs sprickformationen. Järnvägens östra sida utgör därför den primära 

zonens yttersta gräns i öster.  

Den primära zonens totala area uppgår till 0,29 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  

Den sekundära skyddszonen innefattar huvudsakligt tillrinningsområde till vattentäkten. 

Grundvattenströmningen och en stor del av nybildningen förväntas ske via tillrinning från 

Ryssberget. Det finns flera områden med extremhög sårbarhet i området, men dessa 

uppträder ställvis, där urberget går i dagen. I övrigt är sårbarheten bedömd som 

medelhög, vilket motiverar att området blir sekundär zon. En eventuell förorening bedöms 

kunna transporteras ner till berggrunden och förorena magasinet som vattentäkten står i 

kontakt med. Vägen uppe på Ryssberget har valts som gränsdragning för den sekundära 

zonen, dels ur praktisk synvinkel för orientering och dels med tanke på riskbilden för 

vägen.  

I norr utgör Rävabäcken yttersta gräns för den sekundära zonen eftersom vattendraget 

skulle kunna utgöra en transportväg för föroreningar.  

Provpumpningarna visade att det praktiska influensområdet även sträcker sig ut på 

Vesans slättområde, därför ingår en del av detta i den sekundära zonen. Yttersta gräns 

utgörs av det vattendrag som rinner norrut, väster om kyrkan.  

I söder är det tillrinningsområdets avgränsning som har varit styrande, anpassning till 

fastighetsgränser i området har gjorts. 
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Den sekundära zonens totala area uppgår till 2,24 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 tertiär zon 

Den tertiära zonen omfattar en del av tillrinningsområdet där den övervägande delen av 

nybildning till täkten i ett långt tidsperspektiv sker.  

Den tertiära zonens totala area uppgår till 1,25 km2. 
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