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1

Inledning

Målet med att skydda vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet, är att säkerställa att kommande
generationer skall kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten. För att uppnå detta mål krävs det insikt
om att naturen och dricksvattnet har ett högt skyddsvärde och att människans nyttjande och påverkan
av naturen förutsätter ett hållbart flergenerationsperspektiv.
Föreliggande förslag till reviderade vattenskyddsområden för Stuguns-, Hammarstrands och Bispgårdens
vattentäkter med tillhörande föreskrifter har sin grund i Miljöbalken och har utformats enligt
intentionerna i Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsområden och med stöd av
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:16.
Kapitlen om de olika vattentäkterna innehåller samma rubriker och viss upprepning av innehållet
förekommer. Detta för att tillvägagångssättet vid bestämningen av skyddsområdet i direkt närhet till
respektive vattentäkt skall kunna läsas separat.
Miljöbalken reglerar egentligen redan skyddet av dricksvattnet, men är mer generellt skriven för att kunna
tillämpas för en rad olika verksamheter. Arbetet med vattenskyddsområden innebär att Miljöbalkens krav
tydliggörs, och specificeras för just skydd av dricksvattenresurser.

1.1

Syfte

Utredningen utgör underlag för beslut om skyddsområde och föreskrifter. Syftet med förslaget till
skyddsområde och skyddsföreskrifter är att minimera risken för påverkan, så att vattnet efter normalt
beredningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.
Vattentäkternas befintliga skyddsområden är gamla och upprättades före miljöbalkens ikraftträdande. Till
exempel upprättades Stuguns nuvarande vattenskyddsområde innan Sveriges första miljöskyddslag
antogs 1969. Sedan 1969 har det framkommit ny kunskap om vattentäkterna, vattenförbrukningen har
förändrats likaså riskerna. Revideringen av skyddsområdena syftar till att skapa ett skydd som
harmoniserar med nu gällande lagstiftning som Miljöbalken.

1.2

Skyddsvärde/skyddsbehov

Stuguns, Hammarstrands och Bispgårdens grundvattentäkter utgör de allmänna huvudvattentäkterna för
respektive samhälle, se figur 1. Reservvattentäkter saknas. I enlighet med Naturvårdsverkets handbok om
vattenskyddsområde bedöms skyddsvärdet för vattentäkterna vara mycket högt.
Vid en jämförelse med de värderingar som gjorts för andra täkter i landet kan man anta att kostnaden för
en ny likvärdig grundvattentäkt är cirka 25.000-50.000 kronor per person, baseras på föreläsning av SGU.
Det totala värdet för de tre vattentäkterna i Stugun, Hammarstrand och Bispgården blir då 50-100
miljoner kronor. I denna summa ingår prospektering, utredning, tillfällig rening i väntan på
ersättningstäkt, viss ombyggnad av ledningsnät mm. Det förutsätts att den nya vattentäkten inte går att
utföra i samma geologiska formation som den befintliga utan måste etableras i ett nytt område. Se
tabellen nedan för beräkningar.
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Tabellen visar ett uppskattat värde för de olika vattentäkterna. Uppskattningen är
mycket grov och är beroende av tex avståndet till ersättningstäkten och i vilken mån
tex ledningsnätet måste byggas om.

2

Utformande av förslaget till vattenskyddsområdet

Förslaget till vattenskyddsområdet har tagits fram med hjälp av befintligt underlag, tidigare
undersökningar, geologiska karteringar och kända riskobjekt. Några särskilda geotekniska undersökningar
eller grundvattenmätningar har inte utförts. Brunnarna är i god kondition och några särskilda brunnsbesiktningar har inte utförts, det rekommenderas att sådana utförs vid ett eventuellt pumpbyte. Någon
redovisning av Indalsälvens tillrinningsområde eller beräkningar av rinntider har inte utförts. Med hänsyn
till det stora flödet i älven inkluderar vattenskyddsområdet inte anslutande mindre vattendrag och
vattenskyddsområdets övre gräns har satts vid Näveredes vattenkraftverk som kan ses som en naturlig
barriär.
Med hänsyn till de platsspecifika förhållandena har en ändamålsenlig avgränsning av skyddsområdet
utförts. En ökad detaljeringsgrad och ytterligare undersökningar bedöms inte förbättra skyddsområdets
avgränsning så pass att det kan ses som kostnadsmässigt motiverat.

Ragunda kommun har en högt satt ambitionsnivå inom miljöområdet. Enligt Översiktsplanen för
kommunen (antagandehandling mars 2006) poängteras vikten av ett hållbart långsiktigt utnyttjande av
naturresurser vilket bl.a. innefattar grundvatten. Följande text utgör ett utdrag ur kommunens
översiktsplan:

Rapport 2020-01-29

4(52)

Stuguns, Hammarstrands och Bispgårdens vattenskyddsområde, förslag.
Ragunda kommun

Utgångspunkten vid upprättande av föreslagna föreskrifter har varit att skyddsföreskrifterna utformats
med tonvikt på tillståndsplikt istället för generella förbud. Generella förbud bör endast tillämpas i de fall
en verksamhet eller riskobjekt medför en risk för vattentäkten som uppenbart inte kan accepteras.
Föreskrifterna överensstämmer till stor del med Naturvårdsverkets rekommendationer i NFS 20013:6.

3
3.1

Stugun - Teknisk beskrivning
Stugun - vattentäkt – behandling – distributionsområde

Stuguns vattentäkt utgörs av tre brunnar utförda 1958, 1971 och 1984. Brunn 1 är 9,6 m djup, brunn 2 är
7,9 m djup och brunn 3 är 11 m djup. Vattentäkten försörjer större delen av samhället, den genomsnittliga
dygnsförbrukningen är 400 m3/dygn eller cirka 5 l/s. Se figur 1 för lokalisering.

Vattenverk

STUGUN

Figur 1. Kartan visar läget för Stuguns grundvattentäkt. De centrala delarna av samhället är beläget strax utanför bilden till
vänster (öster). © Lantmäteriet.

Arbeten pågår ständigt med ledningsnätet i syfte att minska antalet läckor. Vid en provpumpning 1984
av Scandiaconsult, efter utförandet av brunn 3, konstaterades att vattentäktens kapacitet överstiger 23
l/s.
Vattnet är normalt sett medelhårt, övriga kemiska parametrar är låga. Järn, mangan, turbiditet och färgtal
är under detektionsgränsen/mätbart. pH hos abonnenter varierar mellan 7-8, se bilaga 4.
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Antalet anslutna anläggningar till det kommunala dricksvattennätet är cirka 400 stycken. Abonnenterna
utgörs av enskilda hushåll men även flerfamiljshus, äldreboende, lokala industrier, skolor och förskolor.
Vid den senaste vattendomen från 1988 medgavs ett grundvattenuttag på 1500 kubikmeter vatten per
dygn.
Det framtida vattenbehovet bedöms vara oförändrat jämfört med den aktuella vattenförbrukningen.
Reservvattentäkt saknas.

3.2

Planbestämmelser

I gällande detaljplan från 1973 är området i närhet angivet som mark för bostadsändamål eller parkmark.
Det områdesskydd som finns utgörs av det nuvarande vattenskyddsområdet.

3.2.1 Miljökvalitetsnormer fastställda för grundvattnet
Enligt beslut 2016 har grundvattenförekomsten god status avseende såväl kemisk som kvantitativ status,
se figur 2 för utdrag från vattenkartan.

Vattentäkt

Figur 2. Kartan visar den aktuella grundvattenförekomsten vars id är SE700794-148652.
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4
4.1

Geologiska förutsättningar
Jord- och bergarter och hydrogeologi

I dalgången längs Indalsälvens strand har jordarterna vid vattentäkten karterats av SGU (Serie Ca 45) som
isälvsmaterial och älvsediment. Då området även är beläget under det som anses vara den högsta
kustlinjen har även finkorniga jordarter avsatts som silt och lera. Området har utsatts för svallning vilket
har skapat avsättningar av sand och grus med ursprung från isälvsmaterial och morän. Se figur 3 för
jordartskarta.
Bergytans djup under markytan varierar, den täcks av betydande jorddjup väster och norr om
vattentäkten, ställvis mer än 30 meter. Jorddjupet längs stranden i västlig riktning är osäker då det finns
få sonderingspunkter i detta område, men är rimligtvis mäktigt. Mot öster blir djupet till berggrunden
mindre för att öster om Backgårdsvägen vara cirka 3-6 meter, se figur 4.
Enligt SGU:s hydrogeologiska karta över området bedöms den aktuella åsakviferen ha en uttagskapacitet
som överskrider 25 l/s, se figur 5.

Vattentäkt

Figur 3. Kartan visar ett utdrag från SGU:s jordartskarta CA45. Röd färg visar berg. Blåa nyanser motsvarar
morän, grönt isälvssediment, gult är finsand och orange sandigt sjö/havssediment.
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Vattentäkt

Figur 4. Flygbilden visar jorddjupet i meter. Uppgifter om jorddjupen är hämtade från SGUs brunnsarkiv.
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Avrinningsområde
Tillrinningen till grundvattenmagasinet omfattar samhället och högre liggande terräng men har en mindre
betydelse för vattentäkten då det i tidigare undersökningar konstaterats att inducering från Indalsälven
står för den största grundvattenbildningen till grundvattenmagasinet. Se figur 5.

Figur 5. Kartan visar tillrinningen till grundvatten som inte har sitt ursprung genom inducering av ytvatten från
Indalsälven. © SGU och Metria.
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4.2

Redovisning av hydrogeologiska undersökningar 1984

I maj 1984 utförde Scandiaconsult rördrivningar i syfte att undersöka en lämplig lokalisering av ytterligare
en råvattenbrunn eftersom brunnarna från 1958 och 1971 bedömdes närma sig sin maxkapacitet. Ett rör
drevs (rör 8450) i direkt anslutning till de två befintliga brunnarna och ett nere vid strandbrinken (rör
8451). Det konstaterades att jordarterna i brunnsläget ner till 8 meter bestod av sand för att därefter
övergå till mellansand och sedermera grusig sand mellan 8-10,5 meter, därefter övergick jordarten till en
mindre genomsläpplig jord där avsättningen vid 11 meter blev siltigare. Rördrivningen avslutades vid 12
meter. Se figur 6 för översikt.
I röret 8451 vid strandkanten utgjordes de översta 5,5 metrarna av något lerig siltig sand. Därefter
övergick jordarten till att bli mer sandig ner till 11 meter där rördrivningen avslutades.
Med stöd av undersökningarna konstaterades att det var lämpligt att anlägga ytterligare en råvattenbrunn mellan de befintliga råvattenbrunnarna vid vattenverket. Den nya råvattenbrunnen fick en
diameter på 400 mm med en filternivå på 8-11 meter under markytan.
I september 1984 utfördes provpumpning för att bestämma uttagbar vattenvolym ur den under året
anlagda brunnen. Brunnen provpumpades med 20,5 l/s samtidigt som den intilliggande brunn 2 användes
för vattenförsörjning med ett uttag i genomsnitt på 3 l/s. Det konstaterades att det fanns ett dåligt
utvecklat samband mellan älven och det strandnära undersökningsröret 8451. Inläckaget av älvvatten till
grundvattenakviferen till vattentäkten från älven bedömdes vara mycket litet, vilket även stöds av att
hårdheten under provpumpningen under den månaden undersökningarna pågick steg från 10,8° dH till
12,3° dH för att sedan stabilisera sig vid 11,6° dH.
Efter provpumpningen bestämdes transmissiviteten till 5,7 x 10-2 m2/s. En positiv hydraulisk gräns
bedömdes föreligga cirka 200 meter öster om brunnsområdet och uttagbar vattenvolym konstaterades
överstiga 23,5 l/s.
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Figur 6. Översikten visar de olika lägen som det relateras till i kapitlet 4.2.

4.3

Redovisning av hydrogeologiska undersökningar under 1999

Under 1999 utförde VA-ingenjörerna rördrivningar och en provpumpning av vattentäkten i syfte att
utreda grundvattnets strömningsriktning, strömningshastighet och lokalisering av områden där
grundvattenbildning sker.
I utredningen bedömdes grundvattenmagasinet i åsen vara cirka 10-20 meter mäktigt och i basen upp till
100 meter bred. Vid vattenståndsmätningar konstaterades att grundvattengradienten före och under
provpumpningen i åskärnan hade en gradient som från väster ökar i östlig riktning mot brunnsområdet.
Österut från grundvattentäkten minskar gradienten fram till kyrkan för att därefter öka vilket ansågs bero
på en succesiv övergång till ett mer finkornigt material.
Provpumpningen pågick under oktober till november med ett genomsnittsuttag på 20,1 l/s.
Undersökningarna konstaterade att avsänkningstratten hade en relativt stor utbredning vilket kopplades
till ett grovt och välsorterat isälvsmaterial. Från grundvattenståndsmätningarna vid provpumpningen
konstaterades ett väl utvecklat samband mellan Indalsälven och grundvattenmagasinets västra del.
Undersökningarna konstaterade även att det fanns ett mycket begränsat hydrauliskt samband mellan
akviferen och Indalsälven vid brunnslägena.
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Ett medelvärde för akviferens transmissivitet beräknades till 2,6 x 10-2 m2/s. Den naturliga grundvattenbildningen beräknades utgöra 5% av uttaget från råvattenbrunnarna. Så mycket som 95% av
grundvattenuttaget bedömdes utgöras av inducering från Indalsälven.
Grundvattenbildningen genom inducering bedömdes ske väster om brunnsområdet och då i huvudsak i
ett område där det genom undersökningarna konstaterades att isälvsmaterialet stod i direktkontakt med
Indalsälven.
Med stöd av uppmätt gradient, bedömd mäktighet, beräknad transmissivitet och porositet beräknades
nettohastigheten i isälvsmaterialet väster om brunnsområdet vara cirka 1 x 10-5 m/s eller 0,9 m/dygn.
Öster om brunnsområdet bestämdes tranporthastigheten minska till 0,1 m/dygn.

5
5.1

Hydrogeologi
Hydrogeologisk modell

Med stöd av tidigare undersökningar av SGU, Scandiaconsult och VA-ingenjörerna har följande
hydrogeologiska modell antagits:
Den aktuella akviferen utgörs av en isälvsås som avsatts subakvatiskt och följer Indalsälvens dalgång, åsen
saknar ryggform på grund av svallning och avsättningar av sjö och älvsediment. Mot Indalsälvens strand
och norr upp emot Bergegårdens äldreboende förekommer mäktiga finsediment som överlagrar åsens
yttre delar, därmed begränsas Indalsälvens påverkan på grundvattnet i närhet till vattentäkten. Med ökat
avstånd mot norr övergår finsedimenten succesivt till morän och/eller berg. Vattentäkten är belägen i
närhet till åsens kärna och dess bas är belägen delvis under Indalsälven i söder och i norr i närhet till
Bergegårdens äldreboende. Åsens mäktighet under grundvattenytan antas vara cirka 10 meter och
bredden vid basen cirka 100 meter. Se figur 7 nedan för en schematisk skiss.
Med hänsyn till isälvsavlagringens storlek och att huvuddelen av grundvattenbildningen sker via
inducering från Indalsälven är det uppenbart att grundvattenbildningen väl balanserar uttaget. Att
induceringen dock skulle vara så stor del av grundvattenbildningen som 95% bedöms av undertecknad
inte som sannolikt. För att kunna dra en sådan långtgående slutsats som gjordes vid undersökningarna
1999 krävs betydligt fler undersökningar än vad som då gjordes.
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Figur 7. Skissen visar en schematisk bild över jordarterna i anslutning till Stuguns vattentäkt. Skissen är en
förenkling av verkligheten.

Utifrån de slutsatser som VA-ingenjörerna (2000-02-24) och Scandiaconsult (1984-10-25) gör antas
följande värden för beräkningar av transporthastigheter i grundvattnet:
•
•
•
•
•

•

Akviferens mäktighet är 10 meter.
Åsens bredd är i basen 100 meter
Transmissiviteten i västlig riktning från vattentäkten är 2,6 x 10-2 till 5,7 x 10-2 m2/s, porositeten
är beräknad till 0,2 och gradienten 8 x 10-4.
I östlig riktning från vattentäkten är transmissiviteten 1,5 x 10-2 – 5,7 x 10-2 m2/s och gradienten
1,7 x 10-4.
Vinkelrätt mot isälvsmaterialet är enligt SGU Ca45, jordarten finsand och morän. VA-ingenjörerna
(2000-02-24) har i en undersökningspunkt nord-ost om vattentäkten bestämt jordarten för de
översta 6 metrarna till lerig-Silt/siltig-Lera. Mellan 6-10,5 meter har finsandig-Silt påträffats
(möjligen morän mellan 8-10,5 m under markytan). I beräkningarna av transporttider i denna
rapport används konduktiviteten för finsand vilken är cirka 1,0 x 10-5 m/s. Porositeten antas vara
0,15. Gradienten är utifrån den topografiska kartan cirka 5%.
Induceringen medför att grundvattenbildningen väl balanserar uttaget ur råvattenbrunnarna.
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5.1.1 Uppehållstider
Med hänvisning till tidigare kapitel har transporthastighet och uppehållstid längs åsen och vinkelrätt från
intilliggande jordart beräknats. Se tabell 1 nedan.
Beräkningar har skett mha Darcys lag:

𝑉=

K∗i
ne

Där:
V= transporthastighet i jord [m/s]
K= hydraulisk konduktivitet i jord [m/s]
i = gradienten [dimensionslös]
ne = effektiv porositet [dimensionslös]
Vid bestämning av ett skyddsområdes olika zongränser bör den primära zonens yttre gräns omfatta minst
100 dygns uppehållstid. Den sekundära skyddszonens yttre gräns bör motsvara minst ett års uppehållstid.
Resultaten av beräkningarna av transporthastigheter och sträckor för 100 dygns respektive ett års
uppehållstid redovisas i tabell 1 nedan.
Tabell 1 Tabellen visar framräknade transporttiden mha Darcy´s lag. Ingångsdata enligt kapitel 5.1

5.1.2 Sårbarhet
Hur sårbar en grundvattenförekomst är med avseende på förorening styrs huvudsakligen av
genomsläppligheten i den omättade zonen samt avståndet till grundvattenytan, när en förorening har
nått grundvattnet är skadan redan skedd.
Finkorniga jordar med stor specifik yta samt högt organiskt innehåll bidrar till att ge god fastläggning av
metaller eller organiska föreningar. Omvänt innebär grova jordar, låg organisk halt eller avsaknad av
täckande jordar snabbare föroreningstransport och därmed hög sårbarhet. Se figur 8 för sårbarhetskarta.
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Vattentäkt

Figur 8. Sårbarhetskartan visar områdets sårbarhet för att en förorening skall infiltrera från ytan ned till grundvattnet.
Sårbarhetskartan är generell och gränserna skall inte ses som exakta avgränsningar. Kartan baseras på jordartskartan där
områden som bedöms ha extrem sårbarhet utgörs av områden där grövre jordarter förekommer i markytan eller jordtäcke
i stort sett saknas. Områden med hög sårbarhet utgörs av områden med i huvudsak finsand. Områden med måttlig
sårbarhet utgörs av lerig-siltig morän. Kartan är upprättad i enlighet med Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområden, moränen har dock fått en lägre risknivå på grund av dess täthet.

6
6.1

Förslag till skyddsområde
Vattentäktszon

Vattentäktszonen utgörs av området närmast råvattenbrunnarna.

6.2

Primär skyddszon

Med utgångspunkt i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden har ett förslag till avgränsning
gjorts. Avgränsningen utgår från redovisningen i tidigare kapitel av geologi, hydrogeologi och
transport/uppehållstider. Den primära zonen bör enligt Naturvårdsverkets rekommendationer utgöra ett
område med en uppehållstid på minst 100 dygn.
Den primära zonen utgör ett långsträckt område i öst-västlig riktning längs åsen. Området motsvarar det
område som utgörs av åsmaterial och är i ytan sandigt. Utifrån beräkningarna i tidigare kapitel blir
området väster om vattentäkten mer utsträckt än området öster om vattentäkten. Avgränsningen av den
primära zonen mot väster motsvarar det större avstånd som räknats fram för 100 dygns uppehållstid
enligt ovan.
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Avgränsningen av den primära zonen mot öster motsvarar ett något större avstånd än de som räknats
fram för 100 dagars transporttid från östlig riktning enligt kapitel 5.1.1 ovan. Det större avståndet
motiveras med att det rimligtvis finns osäkerheter i den geologiska modell som antagits.
Norr om vattentäkten övergår åsmaterialet till finsand. Avgränsningen mot norr motiveras med den
förlängda transporttiden som övergången till finsand medför, men höjd tas för risken med att ytavrinning
relativt snabbt kan transportera vatten ner mot det mer genomsläppliga materialet i åsen och
vattentäkten. Se figur 9-10 för avgränsningar och ytterligare motiveringar.
Ur risksynpunkt och på grund av osäkerheter kring exakt var inducering sker till grundvattenmagasinet
inkluderas även älvstranden och 5 meter ut i Indalsälven vid medelvattennivå. Inga av delflödena till
Indalsälven uppströms vattentäkterna inkluderas. Det stora flödet i Indalsälven med en
medelvattenföring på cirka 400 m3/sekund innebär i praktiken en mycket liten risk för att vatten från
älven skulle innehålla så pass stora föroreningskoncentrationer att någon reell föroreningsrisk från älven
föreligger. Att inkludera en längre älvsträcka uppströms samt tillflöden enligt Naturvårdsverkets modeller
bedöms inte medföra ett så pass mycket bättre skydd att det motiverar ett större skyddsområde.

6.3

Sekundär skyddszon

Med utgångspunkt i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden föreslås den sekundära zonen
omfatta ett område vars yttre gränser motsvarar cirka 365 dygns uppehållstid i den omkringliggande
finsanden och isälvsmaterialet tillsammans. Av de olika beräkningarna i tidigare kapitel har ett förslag
tagits fram enligt figur 10.
Avgränsningen av den sekundära skyddszonen mot väster motsvarar ungefär det större avstånd som
räknats fram för 365 dygns uppehållstid enligt kapitel 5.1.1 ovan.
Avståndet mot norr från vattentäkten till den sekundära skyddszonens yttre gräns motsvaras ungefär av
ett avstånd som ger 365 dagars uppehållstid i finsand och isälvsmaterialet tillsammans. Avståndet mellan
vattentäkt och den sekundära skyddszonens gräns mot öster är ca 200 m och omfattar Stuguns gamla
kyrka.
De vattenkraftdammar med tillhörande installationer som finns inom skyddsområdet mellan NäveredeStugun-Hammarstrand och Bispgården är inkluderade i den sekundära skyddszonen.
Underjordsinstallationer inkluderas i den sekundära skyddszonen. På så sätt omfattas dammluckor,
turbiner, generatorer och däri förekommande petroleumprodukter som kan nå vattenvägen i
skyddsområdet. Utomhus liggande transformatorer är med denna avgränsning inte nödvändigtvis
inkluderade i skyddszonen eftersom de är utformade så att hela volymen transformatorolja kan
omhändertas vid ett eventuellt läckage. Se bilaga 1 för kartor.
Ur risksynpunkt och på grund av osäkerheter kring exakt var inducering sker till grundvattenmagasinet
inkluderas även älvstranden och 5 meter ut i Indalsälven vid medelvattennivå. Inga av delflödena till
Indalsälven uppströms vattentäkterna inkluderas. Det stora flödet i Indalsälven med en
medelvattenföring på cirka 400 m3/sekund innebär i praktiken en mycket liten risk för att vatten från
älven skulle innehålla så pass stora föroreningskoncentrationer att någon reell föroreningsrisk från älven
föreligger. Att inkludera en längre älvsträcka uppströms samt tillflöden enligt Naturvårdsverkets modeller
bedöms inte medföra ett så pass mycket bättre skydd att det motiverar ett större skyddsområde.
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6.4

Tertiär skyddszon

Den tertiära skyddszonen är mer av karaktären ”tänk på risken för långsiktig påverkan” och medför inga
föreskrifter. Området kan ses som ett beslutsunderlag vid tex detaljplaneläggning. För StugunHammarstrand- och Bispgården inkluderas Indalsälven samt en 50 meter bred strandremsa längs
Indalsälvens strand upp till Näveredes kraftverk. Avgränsningen bedöms i det aktuella fallet vara tillräcklig.
Att inkludera en längre älvsträcka uppströms samt tillflöden enligt Naturvårdsverkets modeller bedöms
inte medföra ett så pass mycket bättre skydd att det motiverar att större skyddsområde. Det stora flödet
i Indalsälven med en medelvattenföring på cirka 400 m3/sekund innebär i praktiken en mycket liten risk
för att vatten från älven skulle innehålla så pass stora föroreningskoncentrationer att någon reell
föroreningsrisk från älven föreligger. Se bilaga 1 för utsträckning.
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Avgränsningen av den primära zonen
mot väster motsvarar det större
avstånd som räknats fram för 100 dygns
uppehållstid enligt 5.1.1

Avgränsningen av den primära zonen mot norr motsvarar det kortare avstånd
som räknats fram för 100 dygns uppehållstid enligt tabell 1. Detta motiveras av
att den hydrauliska konduktiviteten normalt sett avtar med ökat avstånd
vinkelrätt åsen samt övergången till finkornigare jordarter

Avgränsningen av den primära zonen mot öster motsvarar
ett något större avstånd än de som räknats fram för 100
dagars transporttid från östlig riktning enligt 5.1.1. Det
större avståndet motiveras med att det rimligtvis finns
osäkerheter i den geologiska modell som antagits

Figur 9. Kartan visar förslaget till avgränsning av den primära skyddszonen i anslutning till Stuguns vattentäkt © Lantmäteriet.

Avgränsningen av den sekundära skyddszonen mot
väster motsvarar ungefär det större avstånd som
räknats fram för 365 dygns uppehållstid enligt ovan.

Avståndet mot norr från vattentäkten till den
sekundära skyddszonen yttre gräns motsvaras ungefär
av ett avstånd som ger 365 dagars uppehållstid i
finsand och isälvsmaterialet tillsammans.

Även om åsen har antagits vara cirka 100 m
bred i basen är det oklart exakt var åskärnan
är. Hela området för jordbruk mellan
Indalsälven och Stuguberget inkluderas..

Strandzonen och fem meter
ut i Indalsälven inkluderas.

Figur 10. Kartan visar förslaget till avgränsning av den primära skyddszonen och den sekundära skyddszonen i anslutning till Stuguns vattentäkt © Lantmäteriet
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6.5

Jämförelse med befintligt vattenskyddsområde

Det befintliga gamla vattenskyddsområdet har ingen indelning i olika zoner. Hela det nuvarande vattenskyddsområdet har en utsträckning som omfattar den föreslagna primära skyddszonen. Se figur 11 för en
jämförelse mellan de olika skyddsområdenas utsträckning.

Figur 11. Figuren visar det befintliga vattenskyddsområdets gränser i relation till den föreslagna revideringen.

7

Risker

Vattentäkten är belägen i utkanten av Stugun med direkt närhet till väg 772 och bostäder.
Riskbedömningen/värderingen är ett sätt att tydliggöra reella risker och utgör ett stöd i utformning av
skyddsföreskrifter samt eventuella skyddsåtgärder. De huvudsakliga riskobjekten och riskbedömningen
finns redovisade i bilaga 3.
De största riskerna för oönskad påverkan på grundvattenmagasinet utgörs av:
• Oljecisterner belägna strax väster om vattentäkten.
• Olyckor och saltning på väg 772
• Otäta dag- och spillvattenledningar.
• Jordbruk
Olje- och bensinföroreningar ger smakpåverkan på dricksvatten vid mycket låga halter och kan potentiellt
medföra att råvattnet kräver behandling för att vara tjänligt.
Då väg 772 ligger i direkt närhet är risken för påverkan på dricksvattenkvaliteten vid saltning mycket stor.
Avkörningar intill vattentäkten eller olyckor på väg 772 i anslutning till vattentäkten kan medföra att en
förorening relativt snabbt kan nå uttagsbrunnarna då dessa endast är belägna 5-10 meter från vägbanan.
Otäta dag- och spillvattenledningar medför att föroreningar obemärkt kan infiltrera marken och påverka
dricksvattnets kvalitet och potentiellt medföra att ytterligare behandling krävs.
Jordbruk där växtnäring eller bekämpningsmedel används kan påverka dricksvattnets kvalitet och det är
därför av stor vikt att mängden gödsel som tillförs hålls låg och att bekämpningsmedel i möjligaste mån
undviks.
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8

Hammarstrands vattentäkt - teknisk beskrivning

Kapitlen om de olika vattentäkterna innehåller samma rubriker och viss upprepning av innehållet
förekommer. Detta för att tillvägagångssättet vid bestämningen skyddsområdet i direkt närhet till
respektive vattentäkt skall kunna läsas separat.

8.1

Hammarstrand - vattentäkt – behandling – distributionsområde

Hammarstrands vattentäkt är en grundvattentäkt bestående av tre brunnar. En grusfilterbrunn från 1976
utgör ordinarie täkt och två brunnar från 1954 (nr 3) och 1953 (nr 5) utgör reservbrunn Se figur 12 för
lokalisering.
Huvudbrunnen har en diameter på 250 mm och är 40 m djup, silen är 10 m lång och dess underkant 2 m
över botten. En undervattenspump är nedsänkt ca 34 m. Brunnen är inte långtidspumpad men dess
kapacitet överstiger 150 m3/tim (3600 m3/dygn). Grundvattennivån är + 109 dvs ca 13 m över
filterbrunnens botten som har nivån + 96,20.
Rörbrunn nr 5 består av ett stålrör dim 150 mm. Brunnen är 33,5 m djup under överbyggnadens golv vars
nivå är +133,1 m. Dess kapacitet är 25 m3/tim (600 m3/dygn) vilket normalt ska klara vattenförbrukningen
under tiden då ex pumpbyte i ordinarie brunn utförs.
Rörbrunn nr 3 är utförd på samma sätt som brunn nr 5 och är cirka 30 meter djup (+102,8 RH00).
Kapaciteten var vid provpumpning mer än 36 m3/tim (864 m3/dygn). Brunnen är avställd och saknar
pump.

Vattenförbrukning
Medel:
ca 550 m3/dygn
Max:
ca 900 m3/dygn
Min:
ca 480 m3/dygn
Det framtida vattenbehovet bedöms bli oförändrad jämfört med den aktuella vattenförbrukningen.
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Vattentäkt

STUGUN
Figur 12. Kartan visar läget för Hammarstrands grundvattentäkt. De centrala delarna av samhället är mot syd-väst i
bilden.

Arbeten pågår ständigt med ledningsnätet i syfte att minska antalet läckor.
Vattentäkten distribuerar vattnet efter desinficering. Det pågår ett arbete med att se över behovet av
ytterligare reningssteg för att på lång sikt säkra en god vattenkvalitet. Det eventuella behovet av
ytterligare reningssteg styrs av de föroreningsrisker som finns i anslutning till vattentäkten som tex
brandstationen, vägar och enskilda avlopp
Vattnet är mjukt med en hårdhet på strax under 4 °dH. Övriga kemiska parametrar är låga. Halten Järn,
mangan, turbiditet och färgtal är låga eller under detektionsgränsen/mätbart. pH är stabilt cirka 8. De
mikrobiologiska analyser som görs på utgående vatten från vattenverket visar på låga halter. Vid några
tillfällen har förhöjda halter odlingsbara mikroorganismer påträffats, dessa har dock inte medfört att
vattnet varit otjänligt. Se bilaga 5 för vattenanalyser.
De flesta anslutna abonnenterna utgörs av enskilda hushåll men även flerfamiljshus, äldreboende, lokala
industrier, skolor och förskolor.
Vattentäkten har tillstånd att utta 1250 m3/dygn. Antalet anslutna abonnenter, stora som små, är cirka
650 stycken.
Reservvattentäkt på annan plats saknas.
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8.2

Planbestämmelser

Hammarstrands vattentäkt ligger utanför detaljplanelagt område. Det områdesskydd som finns utgörs av
det nuvarande vattenskyddsområdet.

8.2.1 Miljökvalitetsnormer fastställda för grundvattnet
Enligt beslut 2016 har grundvattenförekomsten god status avseende såväl kemiskt som kvantitativt, se
figur 13 för utdrag från vattenkartan.

Vattentäkt

Figur 13. Kartan visar den aktuella grundvattenförekomsten vars id är SE700644-152545. Datafångst 2018-01-28.
Länsstyrelsernas vatteninformationssystem VISS.
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9
9.1

Geologiska förutsättningar
Jord- och bergarter och hydrogeologi

I anslutning till vattentäkten har SGU (Ser Ca 45) karterat jordarterna i ytan som finsand som mot nordost övergår till silt. Jordlagren i anslutning till Indalsälven har mäktigheter som överskrider 30 meter. I
dalgången sträcker sig en mäktig isälvsavlagring som från Hammarstrand följer dalgången längs Gerilån,
se figur 14. Då området är beläget under högsta kustlinjen har finare material avsatts som havssediment
för att senare ha omfördelats av Indalsälven. Mer sentida finsediment har avsatts i den tidigare
Ragundasjön som tidigare täckte området. Dessa processer har skapat en komplex geologi där finkorniga
och grovkorniga jordarter är avsatta i mer eller mindre mäktiga skikt ovanpå varandra. Mäktigheterna av
älv/sjö/isälvssmaterialen avtar mot nordlig och östlig riktning och övergår till morän i anslutning till väg
87. Moränmäktigheten är generellt cirka 5 meter, se figur 14 för tillgänglig jordartskarta.

Vattentäkt

Figur 14. Kartan visar ett utdrag från SGU:s jordartskarta CA45. Röd färg visar berg. Blåa nyanser motsvarar
morän, grönt isälvssediment, gult-rödstreckat silt. Gult-rödprickigt finsand (finmo). Orange finsand (grovmo)
och orange sandigt sjö/havssediment © SGU.

Rapport 2020-01-29

25(52)

9.2

Tidigare undersökningar.

Då vattentäkten etablerades under 1950-talet företogs ett flertal markundersökningar där marken
sonderades ner till cirka 30 meters djup. Jordartssammansättningen varierade kraftigt i djupled såväl som
i sidled. I djupled varierade materialen från ler till grus. Grundvatten påträffades först på ett djup av cirka
25 meter, se figurer 15 och 16 för sonderingspunkter och jordartsbestämningar. Vid provpumpningen
noterades att grundvattennivåerna inte påverkades av nivåvariationer i Indalsälven ovanför
Hammarforsens kraftverk. Detta visar att det förekommer finkorniga jordar ovan Hammarforsens
kraftverk vilka ger en dålig kontakt mellan älven och grundvattenmagasinet. Däremot uppvisades en tydlig
samstämmighet med nivåfluktuationer av vattenytan nedströms kraftverket. Det konstaterades att
grundvattenmagasinet hade ett utströmningsområde nedströms kraftverket vilket gör sannolikheten för
inducering av ytvatten från vatten nedströms kraftverket liten. Grundvattentemperaturen var så hög som
7,5 grader medan ytvattentemperaturen i Indalsälven endast var någon grad.
Dokumentation av brunnarna från 1954 och 1976 saknas.
Vid sonderingar i Pålgårdsravinen 1952 öster om vattentäkten påträffades inte några vattenförande lager
vid 32 meters sonderingsdjup, det konstaterades att ravinbottnen täcks av cirka 10 meter lera, se figur
17 för Pålgårdsravinens lokalisering.
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Figur 15. Bilden visar jordartsföljder och jordartsbestämningar i anslutning till vattentäkten. Rör 3 motsvarar
läget för råvattenbrunn 5. Höjdangivelser i RH00.
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Figur 16. Översikten visar sonderingslägena för punkterna i figur 16. Höjder i RH00

SGU:s karteringar av jordlagerföljder i området kring Indalsälven uppvisar en liknande komplexitet som
observerats vid undersökningar inför etableringen av vattentäkten under 1953, se figur 17.

Vattentäkt

Pålgårdsravinen

Figur 17. Bilden visar lägena, som gröna punkter, för de undersökningsborrningar som utförts av SGU.
Skärmdump 2018-02-06 © SGU. Även Pålgårdsravinen redovisas, där de 10 översta metrarna under markytan
utgjordes av lera.
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Enligt SGU:s hydrogeologiska karta över området bedöms den aktuella åsakviferen ha en uttagskapacitet
som varierar mellan 5-25 l/s, se figur 18.

Vattentäkt

Figur 18. Bilden visar den generella utsträckningen av den isälvsavlagring som vattentäkten tar sitt vatten ur.
Vid tidigare undersökningar har det konstaterats att utsträckningen mot söder (söder om väg 323) är något
längre än vad som redovisas i kartan. Dess östliga utsträckning mot väg 87 är mest troligt mindre än vad bilden
visar, detta med stöd av sonderingar utförda i Pålgårdsravinen och den snabba minskningen av jorddjupet mot
öster enligt SGUs brunnsarkiv. Skärmdump 2018-02-06 © SGU.

Tillrinningsområde
Då det inte går att se någon samstämmighet mellan vattenytan ovan Hammarforsen och grundvattenytan
så visar det att åsen är täckt av finsediment vilket gör att induceringen från älven inte är så stor i
vattentäktens närhet som man kan förvänta sig. Detta gör att avrinningen från högre liggande terräng
nord-ost om vattentäkten bör ge ett inte obetydlig tillskott till grundvattenbildningen i åsen. I figur 19
redovisas tillrinningsområdet för den del som bedöms ha störst påverkan på vattentäkten. I teorin kan
man dock argumentera för att all avrinning till grundvattenmagasinet påverkar. Det skulle i sådana fall
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medföra att påverkan på vattenkvaliteten kan förväntas ske från grundvattenbildning till åsen från den
västra sidan av älven längre uppströms.

Vattentäkt

Figur 19. Kartan visar tillrinningen av grundvatten som inte har sitt ursprung genom inducering av ytvatten från
Indalsälven. © SGU och Metria.
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10 Hydrogeologi
10.1 Hydrogeologisk modell
Med stöd av tillgänglig information har följande hydrogeologiska modell antagits:
Den aktuella akviferen utgörs av en isälvsås avsatt subakvatiskt och följer Indalsälvens dalgång. Åsen
saknar en tydlig ryggform på grund av svallning och överlagring av finare sjö-, havs- och älvsediment.
Jordartsföljden antas från markytan utgöras av cirka 15 meter finkorniga jordarter bestående av ler till
finsand. Därunder förekommer hårt packad grus och sand ner till cirka 25 meter varvid materialet övergår
i isälvsgrus. Akviferens mäktighet antas vara cirka 15 meter i anslutning till vattentäkten (25-40 meter
under markytan). Grundvattenytan är cirka 25 meter under markytan, se figur 20 nedan.
Inducering av ytvatten förekommer men en betydande del av grundvattnet transporteras längs åsen från
nord-väst. Isälvsavlagringen på älvens västra strand anses inte ha någon direkt påverkan på täkten, se
figur 19.

Figur 20. Skissen visar en schematisk bild över jordarterna i anslutning till Hammarstrands vattentäkt. Skissen
är en förenkling av verkligheten.

Beräkningsunderlag:
För beräkningar av transporthastigheter används de värden som är bestämda från tidigare
undersökningar av Stuguns vattentäkt. Detta är rimligt då de båda akvifererna har liknande egenskaper
med grovt material, liten avsänkning och dålig kontakt med Indalsälven vid de respektive vattentäkternas
lägen.
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Täckande finjordar skapar ett skydd mot förorening från ytan. Men eftersom de täckande jordarterna
varierar från ler till sand/grus är det svårt att tillfullo tillgodogöra sig dessa som en barriär som förhindrar
föroreningar att nå grundvattnet. I beräkningarna tas ingen hänsyn till de täckande jordarterna.
Med hänsyn till att det vid sonderingar i Pålgårdsravinen öster om vattentäkten inte påträffades några
vattenförande lager ner till 32 meters sonderingsdjup och att ravinbottnen täcks av cirka 10 meter lera
bör ravinen inte medföra någon påverkan på den storskaliga gradienten för grundvattenytan i öst-västlig
riktning.
De nedan antagna värdena för beräkningarna av transporthastigheter i grundvattnet överensstämmer
med de för Stugun.
•
•

Transmissiviteten i västlig riktning från vattentäkten är 2,6 x 10-2 till 5,7 x 10-2 m2/s porositeten
0,2 och gradienten 8 x 10-4.
Vinkelrätt mot isälvsmaterialet är enligt SGU (Serie Ca 45) jordarten finsand och morän. I
beräkningarna av transporttider används konduktiviteten för finsand vilken är cirka 1,0 x 10-5.
Porositeten antas vara 0,15. Gradienten är utifrån den topografiska kartan cirka 5%.

Med hänsyn till isälvsavlagringens storlek och viss inducering från Indalsälven är det uppenbart att uttaget
väl balanserar grundvattenbildningen.

10.1.1 Uppehållstider
Med hänvisning till tidigare kapitel har transporthastighet och uppehållstid längs åsen och vinkelrätt från
intilliggande jordart beräknats. Se tabell 2, nedan.
Beräkningar har skett enligt Darcys lag:

𝑉=

K∗i
ne

Där:
V= transporthastighet i jord [m/s]
K= hydraulisk konduktivitet i jord [m/s]
i = gradienten [dimensionslös]
ne = effektiv porositet [dimensionslös]
Vid bestämning av ett skyddsområdes olika zongränser bör den primära zonens yttre gräns omfatta minst
100 dygns uppehållstid. Den sekundära skyddszonens yttre gräns bör motsvara minst ett års uppehållstid.
Resultaten av beräkningarna av transporthastigheter och sträckor för 100- respektive ett års uppehållstid
redovisas i tabell 2 nedan.
Tabell 2. Tabellen visar framräknade transporttiden mha Darcy´s lag. Ingångsdata enligt kapitel 10.1
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10.1.2 Sårbarhet
Hur sårbar en grundvattenförekomst är med avseende på förorening styrs huvudsakligen av
genomsläppligheten i den omättade zonen samt avståndet till grundvattenytan, när en förorening har
nått grundvattnet är skadan redan skedd.
Finkorniga jordar med stor specifik yta samt högt organiskt innehåll bidrar till att ge god fastläggning av
metaller eller organiska föreningar. Omvänt innebär grova jordar, låg organisk halt eller avsaknad av
täckande jordar snabbare föroreningstransport och därmed hög sårbarhet. Då den aktuella akviferen till
stor del täcks av finkorniga jordarter och att avståndet till grundvattenytan är cirka 25 meter gör att
sårbarheten får anses som måttlig.

11 Förslag till skyddsområde
11.1 Hammarstrand - vattentäktszon
Vattentäktszonen utgörs av området närmast råvattenbrunnarna.

11.2 Primär skyddszon
Med utgångspunkt i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden har ett förslag till avgränsning
av den primära zonen gjorts. Avgränsningen utgår från redovisningen i tidigare kapitel av geologi,
hydrogeologi och transport/uppehållstider. Den primära zonen bör enligt Naturvårdsverkets
rekommendationer utgöra ett område med en uppehållstid på minst 100 dygn.
Den primära zonen utgör ett område i nord-sydlig riktning längs åsen. Området föreslås få en längre
utsträckning mot norr från vattentäkten sett. Detta utifrån att den huvudsakliga grundvattenströmningen
sker i åsens längdriktning mot söder.
Även om isälvsmaterialet täcks av andra mer finkorniga jordarter är det svårt att beräkningsmässigt ta
hänsyn till den ökade uppehållstiden genom den omättade zonen innan infiltrerande vatten når akviferen.
För att inte underskatta risken för att dricksvattnet kan få en sämre kvalitet/förorenas tas därför liten
hänsyn till de mer ytliga jordarterna vid beräkningarna.
Avgränsningen av den primära zonen mot norr motsvarar det större avstånd som räknats fram för 100
dygns uppehållstid enligt kapitel 10.1.1 ovan.
Mot öster vinkelrätt mot åskärnans riktning övergår jordarterna till att bli mer finkorniga. Här motsvaras
avgränsningen av den primära zonen det mindre avstånd som räknats fram för 100 dygns uppehållstid
enligt kapitel 10.1.1 ovan. Detta motiveras av att den hydrauliska konduktiviteten normalt sett avtar med
ökat avstånd vinkelrätt från åsens längdriktning samt övergången till finkornigare jordarter. Mot öster
följer zongränsen fastighetsgränserna vid Pålgårdsravinen.
Avgränsningen av den primära zonen mot söder kan tyckas tilltagen men motiveras av att de tätande
skikten ovanför isälvsmaterialet kan avlänka en förorening längs skiktens yta. En förorening kan då nå
vattentäkten även om området söder om själva vattentäkten delvis är ”nedströms ” vattentäkten.
Ur risksynpunkt och på grund av osäkerheter kring exakt var inducering sker till grundvattenmagasinet
inkluderas även älvstranden och 5 meter ut i Indalsälven vid medelvattennivå. Inga av delflödena
uppströms vattentäkterna inkluderas. Det stora flödet i Indalsälven med en medelvattenföring på cirka
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400 m3/sekund innebär i praktiken en mycket liten risk för att vatten från älven skulle innehålla så pass
stora föroreningskoncentrationer att någon reell föroreningsrisk från älven föreligger. Att inkludera en
längre älvsträcka uppströms samt tillflöden enligt Naturvårdsverkets modeller bedöms inte medföra ett
så pass mycket bättre skydd att det motiverar att större skyddsområde. Se figur 21 för avgränsning och
ytterligare motiv.

11.3 Sekundär skyddszon
Med utgångspunkt i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden föreslås den sekundära
skyddszonen omfatta ett område vars yttre gränser motsvarar cirka 365 dygns uppehållstid i akviferen.
Av de olika beräkningarna i tidigare kapitel har ett förslag tagits fram enligt figur 22.
Den sekundära zonens avgränsning mot norr ligger emellan de framräknade avstånden enligt kapitlet
10.1.1 ovan med närhet till det lägre värdet. Detta motiveras med att de tätare jordarterna som
överlagrar akviferen ändå har en viss skyddande/fördröjande effekt.
Avståndet från vattentäkten till den sekundära skyddszonens yttre gräns mot öster motsvaras ungefär av
ett avstånd som ger 365 dagars uppehållstid i finsand och isälvsmaterial i kombination. Den större delen
av den sekundära skyddszonen antas utgöras av finsand.
Avgränsningen av den sekundära zonen mot söder kan tyckas tilltagen men motiveras av att de tätande
skikten ovanför isälvsmaterialet kan avlänka en förorening längs skiktens yta. En förorening kan då nå
vattentäkten även om området söder om själva vattentäkten delvis är ”nedströms ” vattentäkten.
Ur risksynpunkt och på grund av osäkerheter kring exakt var inducering sker till grundvattenmagasinet
inkluderas även älvstranden och 5 meter ut i Indalsälven vid medelvattennivå.
De vattenkraftdammar med tillhörande installationer som finns inom skyddsområdet mellan NäveredeStugun-Hammarstrand och Bispgården är inkluderade i den sekundära skyddszonen.
Underjordsinstallationer inkluderas i den sekundära skyddszonen. På så sätt omfattas dammluckor,
turbiner, generatorer och däri förekommande petroleumprodukter som kan nå vattenvägen i
skyddsområdet. Utomhus liggande transformatorer är med denna avgränsning inte nödvändigtvis
inkluderade i skyddszonen eftersom de är utformade så att hela volymen transformatorolja kan
omhändertas vid ett eventuellt läckage. Se bilaga 1 för kartor.
Inga av delflödena till Indalsälven uppströms vattentäkterna inkluderas. Det stora flödet i Indalsälven med
en medelvattenföring på cirka 400 m3/sekund innebär i praktiken en mycket liten risk för att vatten från
älven skulle innehålla så pass stora föroreningskoncentrationer att någon reell föroreningsrisk från älven
föreligger. Att inkludera en längre älvsträcka uppströms samt tillflöden enligt Naturvårdsverkets modeller
bedöms inte medföra ett så pass mycket bättre skydd att det motiverar ett större skyddsområde.

11.4 Tertiär skyddszon
Den tertiära skyddszonen är mer av karaktären ”tänk på risken för långsiktig påverkan” och medför inga
föreskrifter. Området kan ses som ett beslutsunderlag vid tex detaljplaneläggning.
Inget område öster om den primära skyddszonen inkluderas då ett ändamålsenligt skydd anses tillräckligt
med föreslagen primär- och sekundär skyddszon för Hammarstrands vattentäkt.
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För Stuguns- Hammarstrand- och Bispgården inkluderas en 50 meter bred strandremsa längs Indalsälvens
strand upp till Näveredes kraftverk. Avgränsningen bedöms i det aktuella fallet vara tillräcklig. Att
inkludera en längre älvsträcka uppströms samt tillflöden enligt Naturvårdsverkets modeller bedöms inte
medföra ett så pass mycket bättre skydd att det motiverar att större skyddsområde. Det stora flödet i
Indalsälven med en medelvattenföring på cirka 400 m3/sekund innebär i praktiken en mycket liten risk
för att vatten från älven skulle innehålla så pass stora föroreningskoncentrationer att någon reell
föroreningsrisk från älven föreligger. Se bilaga 1 för karta.
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Avgränsningen av den primära zonen
mot norr motsvarar det större avstånd
som räknats fram för 100 dygns
uppehållstid enligt 10.1.1

Avgränsningen av den primära zonen mot öster
motsvarar det mindre avstånd som räknats fram för
100 dygns uppehållstid enligt ovan. Avståndet från
vattentäkten är cirka 100 meter. Detta motiveras av
att den hydrauliska konduktiviteten normalt sett
avtar med ökat avstånd vinkelrätt från åsens
längdriktning samt övergången till finkornigare
jordarter

Avgränsningen
av
den
primära zonen mot söder kan
tyckas
tilltagen
men
motiveras av att de tätande
skikten
ovanför
isälvsmaterialet kan avlänka en
förorening längs skiktens yta.
En förorening kan då nå
vattentäkten
även
om
området söder om själva
vattentäkten
delvis
är
”nedströms” vattentäkten.

Figur 21. Kartan visar förslaget till skyddsområde runt Hammarstrands vattentäkt. © Lantmäteriet.
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Den sekundära zonens avgränsning mot norr
ligger emellan de framräknade avstånden
enligt kapitel 10.1.1 med närhet till det lägre
värdet. Detta motiveras med att de tätare
jordarterna som överlagrar akviferen har en
skyddande/fördröjande påverkan.

Avståndet från vattentäkten till den
sekundära skyddszonens yttre gräns
motsvaras ungefär av ett avstånd som
ger 365 dagars uppehållstid i finsand
och isälvsmaterial i kombination. Den
större delen av den sekundära zonen
antas utgöras av finsand.

Avgränsningen
av
den
sekundära
skyddszonen mot söder motiveras av att de
tätande skikten ovanför isälvsmaterialet
kan avlänka en förorening längs skiktens
yta. En förorening kan då nå vattentäkten
även om området söder om själva
vattentäkten delvis är ”nedströms ”
vattentäkten.

Vattenkraftverken inom skyddsområdet är inkluderade inom i den
sekundära skyddzonen

Figur 22. Kartan visar förslaget tillskyddsområde runt Hammarstrands vattentäkt. © Lantmäteriet.
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11.5 Jämförelse med befintligt vattenskyddsområde
Det befintliga vattenskyddsområdet redovisas i figuren nedan. Den inre skyddszonens (benämns i nyare
skyddsområden som primär) avgränsning är något oklar men har norr om väg 323 ungefär samma
utsträckning som den nu föreslagna primära skyddszonen. Att det nu föreslagna skyddsområdet får en
mindre utsträckning mot söder motiveras med att det konstaterats genom tidigare undersökningar att
det mot kraftverket finns utströmningsområden vilket visar på en liten/ingen påverkan från området
längre söder ut om vattentäkten.

Figur 23. Figuren visar det befintliga vattenskyddsområdets gränser i relation till den föreslagna revideringen.
Den gamla inre skyddszonen inkluderar enligt Länsstyrelsens beslut hela Ragundabotten 8:1, vilket inte kan vara
rimligt. Den norra gränsen för den inre skyddszonen är en uppskattning.
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12 Risker
Vattentäkten är belägen på den östra sida av Indalsälven, strax ovanför Hammarforsens kraftverk.
Riskbedömningen/värderingen är ett sätt att tydliggöra reella risker och utgör ett stöd i utformning av
skyddsföreskrifter samt eventuella skyddsåtgärder. De huvudsakliga riskerna och riskbedömningen
redovisas i bilaga 3.
De största riskerna för oönskad påverkan på grundvattenmagasinet utgörs av:
• Oljecisterner inom den primära skyddszonen.
• Olyckor och saltning på väg 323
• Enskilda avloppsanläggningar med infiltration.
• Pfas-förorening från brandstationen.

Olje- och bensinföroreningar ger smakpåverkan på dricksvatten vid mycket låga halter och kan potentiellt
medföra att råvattnet kräver behandling för att vara tjänligt.
Olyckor på väg 323 kan medföra att föroreningar kan infiltrera marken i relativ närhet till vattentäkten.
Förekomsten av mäktiga jordlager medför dock en riskminskning för påverkan på vattentäkten förutsatt
att föroreningen åtgärdas omgående.
Då väg 323 i det närmaste ligger på vattentäkten är risken för påverkan på sikt på dricksvattenkvaliteten
vid saltning stor.
Påverkan från dåligt fungerande enskilda infiltrationsanläggningar för spillvatten kan medföra att
näringsämnen, mikroorganismer och läkemedelsrester på sikt kan nå dricksvattnet.
Pfas, Pfos, Pfoa och liknande ämnen bryts ned mycket långsamt och ackumuleras i kroppen och kan orsaka
skador på olika organ.

13 Bispgårdens vattentäkt - teknisk beskrivning
Kapitlen om de olika vattentäkterna innehåller samma rubriker och viss upprepning av innehållet
förekommer. Detta för att tillvägagångssättet vid bestämningen av de olika skyddsområdena i
direktnärhet till respektive vattentäkt skall kunna läsas separat.
Då det gäller Bispgårdens vattentäkt avviker rapportstrukturen något jämfört med den för Stugun och
Hammarstrand då den utgår från ett tidigare förslag från 2008.

13.1 Bispgården - vattentäkt – behandling – distributionsområde
Bispgårdens vattentäkt är belägen vid Indalsälvens strand sydväst om Bispgårdens samhälle. Området
mellan Indalsälven och Bispgårdens samhälle har en mycket varierad topografi med brant eroderade
nipor. Brunnsområdet är beläget i en fd grustäkt med delvis öppna obeväxta ytor, se figur 24 för
lokalisering.
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Råvattenbrunnen är belägen på fastigheten Oppåsen 1:258. Brunnen är en grusfilterbrunn. Filterröret är
5 meter långt med slitsvidden 2 mm. Filternivån är mellan 11-16 meter under markytan. Råvattnet
pumpas via den gamla råvattenpumpstationen vidare till vattenverket som är beläget närmare samhället
på fastigheten. För att frånskilja eventuellt järn och mangan används en sk ”Inka-luftare”. Som en
säkerhetsåtgärd desinficeras råvattnet, i övrigt sker ingen behandling innan vattnet distribueras ut på
vattenledningsnätet.
Det vatten som levereras i Bispgården har en grundvattenkaraktär med låga metallhalter och ett neutralt
pH.
Vid en genomgång av vattenanalyser från prover tagna hos abonnenter har det vid inget tillfälle sedan
2014 påträffats halter av bakterier eller svampar som har gjort vattnet otjänligt eller tjänligt med
anmärkning. Vid två provtagningstillfällen sedan 2015 har vattnet hos en abonnent uppvisat förhöjda
halter järn och färg, detta beror på ledningsnätet. Halterna har inte inneburit att vattnet på något sätt
varit otjänligt. Låga halter bekämpningsmedelsrester har påträffats vid provtagning av råvattnet mellan
2015-2018. Se bilaga 6 för vattenanalyser.
Distributionsområdet för dricksvatten är Bispgårdens tätort samt Fors samhälle. Vattenproduktionen vid
Bispgårdens vattenverk varierar något under året. Medeldygnsförbrukningen är ca 450 m 3 eller ca 5
l/sekund. Cirka 350 anläggningar är anslutna till det kommunala dricksvattennätet. De flesta anslutna
abonnenterna utgörs av enskilda hushåll men även flerfamiljshus, äldreboende, lokala industrier, skolor
och förskolor.
Vattenbehovet under kommande år avseende en ändring av antalet anslutna normalförbrukare är svårt
att förutsäga. Faktorer som avgör förbrukningen är befolkningsmängden, demografin, typen av industrier
och affärsverksamheter samt kvaliteten på distributionsledningarna. Sammantaget bedöms
uttagsbehovet från vattentäkten inte öka nämnvärt inom överskådlig framtid. Det framtida
uttagsbehovet bedöms inte överskrida nuvarande medeldygnsförbrukning 450 m 3/d vilket är betydligt
under den skattade uttagskapaciteten på 24 l/s eller 2000 m3/dygn (korttidsprovpumpning 1987).
Vattendomen från 1970-07-09 (Dbn nr 46 A 5/70) medger ett uttag ett medeluttag på 900 m3/d per år
dock högst 1400 m3/d.
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BISPGÅRDEN

Vattentäkt

Figur 24. Kartan visar läget för Bispgårdens grundvattentäkt.

13.2 Planbestämmelser
Bispgårdens vattentäkt ligger utanför detaljplanelagt område. Det områdesskydd som finns utgörs av det
nuvarande vattenskyddsområdet.

13.2.1 Miljökvalitetsnormer fastställda för grundvattnet
Enligt beslut 2016 har grundvattenförekomsten god status avseende såväl kemisk och kvantitativ status,
kartan från VISS1 redovisas relaterat till SGU:s grundvattenkarta över Jämtlands län då den som återfinns
i VISS är felaktig, se figur 25.

1

Länsstyrelsernas Vatteninformationsystem för Sverige
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14 Geologiska förutsättningar
Avrinningsområde
Det teoretiska tillrinningsområdet till den del av grundvattenmagasinet där dricksvattenuttag sker
redovisas i figur 25. Grundvattenbildningen till grundvattenmagasinet sker dock till stor del via inducering
av älvvatten.

Vattentäkt

Figur 25. Kartan visar tillrinningen av grundvatten som inte har sitt ursprung genom inducering av ytvatten från Indalsälven
I kartan framgår även grundvattenmagasinets kvalitativa- och kvantitativa status. © SGU och Metria.
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14.1 Jord- och bergarter och hydrogeologi
Grundvattentäkten vid Bispgården är placerad i ett isälvsmaterial med hög genomsläpplighet.
Isälvsmaterialet gränsar i nord-ost mot mer varviga i huvudsak siltiga sediment vilka även till viss del täcker
isälvsmaterialet. I sedimentavlagringarna förekommer även grövre skikt av mellansand. Mäktigheten av
sedimenten är betydande, i vissa fall med en mäktighet större än 20 meter. I söder gränsar
isälvsmaterialet mot Indalsälven.
SGU har karterat jordarterna i ytan vid vattentäkten som isälvsgrus som mot öster övergår till finsand I
nipbranterna och på platån därovan övergår materialet till silt och finsand, se figur 26 för tillgänglig
jordartskarta.

Vattentäkt

Figur 26. Kartan visar ett utdrag från SGU:s jordartskarta CA45. Röd färg visar berg. Blåa nyanser motsvarar
morän, grönt isälvssediment, gult-rödstreckat silt. Gult-rödprickigt finsand (finmo). Orange finsand (grovmo)
©SGU.

Tillskottet från nederbörden genom infiltration från området norr om vattentäkten i området kring
Bispgårdens samhälle bedöms som ringa. De täta sedimenten medför att huvuddelen av nederbörden
avrinner som ytvatten till Indalsälven. Vid de fältarbeten på platån ovanför nipan vid Bispgårdens samhälle
som utfördes under juli 2007 av undertecknad påträffades inga större vattenförande skikt trots i flera fall
betydande sonderingsdjup, 10-15 meter. I två av sonderingspunkterna påträffades den morän som
underlagrar sedimenten, moränen vilar på berg. Dessvärre finns ingen karta eller koordinater tillgängliga
för de olika punkterna.
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Vid grundvattenuttag ur råvattenbrunnen avsänks grundvattenytan så att ett inläckage av vatten från
Indalsälven sker, s k inducerad infiltration. En stor del av grundvattenbildningen för grundvattentäkten
beräknas ske på detta sätt. Vid tidigare geohydrologiska undersökningar2 visas att grundvattennivåerna i
isälvsmaterialet i stort följer Indalsälvens nivåförändringar samt att samtliga grundvattennivåer var lägre
än älvnivån under den aktuella undersökningen/provpumpningen. Detta observerades även vid de
fältarbeten som utfördes 2007.
Vatten som påförs ett relativt tätt ytskikt av finsand-silt avgår i huvudsak som ytavrinning. Infiltrerande
vatten tränger mycket långsamt genom de tätare siltiga sedimentskikten. Då infiltrerande vatten tränger
ned i grövre mer permeabla sandskikt länkas markvattnet av och sprids horisontellt ovanpå de tätare
siltlagren med riktning mot raviner/nipbranter och slutligen via bäckar till Indalsälven. De förekommande
bäckarna i relativ närhet till vattentäkten korsar isälvsmaterialet innan de mynnar i Indalsälven. Längs
nedfarten till vattentäkten rinner en bäck som korsar isälvsmaterialet cirka 50 meter från vattentäkten.
I figur 27 nedan redovisas en generell modell av uppbyggnaden av jordarterna i området.

Figur 27. Skissen visar en schematisk bild över jordarterna i anslutning till Hammarstrands vattentäkt. Skissen
är en förenkling av verkligheten.

2

Grustäkt Bispgården-Geohydrologisk undersökning. VIAK 1984-10-24
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14.1.1

Beräkningar av uppehållstid i grundvattnet
Beräkningsunderlag:
Vid korttidsprovpumpningen vid brunnsutförandet 1987 erhölls en avsänkning på cirka en meter i
uttagsbrunnen. Uttagskapaciteten skattades till 1400 l/min. Transmissiviteten i anslutning till brunnen
kan skattas enligt3:
T=1,1 x Q/sw
Där Q = 1400 l/min = 2,3 x 10-2 m3/s
sw = 1 m (avsänkningen)
Ger T = 0,026 m2/s
Grundvattenakviferens mäktighet är okänd och ansätts därför till cirka 10 meter. Den hydrauliska
konduktiviteten (k) förhåller sig till transmissiviteten som:
k = T / b där b är mäktigheten.
Detta ger en konduktivitet för isälvsmaterialet: kh = 2,6 x 10-3 m/s.
Isälvsåsen i vilken uttagsbrunnen är lokaliserad gränsar i horisontell led till tätare sandiga och siltiga
jordarter. Detta medför att grundvattnets hydrauliska gradient kring uttagsbrunnen är svår att beräkna
mot nord-ost. Den hydrauliska gradienten i isälvsåsens längdriktning på 6 x 10-3 är skattad för ett uttag på
1400 m3/d med stöd av avsänkningsdiagrammet enligt bilaga 7. Övriga parametrar för beräkningar av
flödeshastigheter och uppehållstider är tabellvärden4
Transporttiderna har beräknats med följande formel och ingångsvärden:
v = (k x i)/ne (Darcy´s lag)
där
v = nettohastighet (m/s)
kh = hydraulisk konduktivitet i horisontell ledd (m/s)
i = hydraulisk gradient, dimensionslös
ne= effektiv porositet
Enligt Naturvårdsverkets rekommendationer bör vattenskyddsområdet indelas i zoner där den primära
zonens yttre gräns motsvarar hundra dagars rinntid till vattentäkten. För den sekundära zonen
rekommenderas en rinntid på cirka ett år, se tabell 3 för utförda beräkningar.

3”Provpumpning

4

som geohydrologisk undersökningsmetodik (ekvation 5.104) , ver 2.1, Chalmers 1997”
Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka. Trafikverket publikation 98:064
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Tabell 3. Tabellen visar beräknade transporthastigheter i horisontell riktning och uppehållstider för 100- respektive 365
dagar. Gradienter och konduktivitet för isälvsmaterialet enligt ovan. Övriga parametrar enligt tabellvärden4.
Längs åsen
Isälvsmaterial

Vinkelrätt åsen

Tranmissivitet Konduktivitet
[T] m2/s
[k] m/s
2,6 x 10-2

2,6 x 10-3

Tranmissivitet Konduktivitet
[T]
[k] m/s

gradient
[i]

Porositet
[ne

6 x 10-3

0,25

gradient
[i]

Porositet
[ne

transporthastighet 100 dagar [V] m/s
sträcka m
7,8 x 10-5

550

transporthastighet 100 dagar [V] m/s
sträcka m

365 dagar sträcka m
2000

365 dagar sträcka m

Mellansand

1,0 x 10-4

6 x 10-3

0,2

4 x 10-6 m/s

35

130

Finsand
Silt

1,0 x 10-5

6 x 10-3

0,15

4 x 10-7 m/s

5

15

10-8

10-3

0,1

10-10

obetydlig

obetydlig

1,0 x

6x

4x

m/s

14.1.2 Sårbarhet
Hur sårbar en grundvattenförekomst är med avseende på förorening styrs huvudsakligen av
genomsläppligheten i den omättade zonen samt avståndet till grundvattenytan, när en förorening har
nått grundvattnet är skadan redan skedd.
Finkorniga jordar med stor specifik yta samt högt organiskt innehåll bidrar till att ge god fastläggning av
metaller eller organiska föreningar. Omvänt innebär grova jordar, låg organisk halt eller avsaknad av
täckande jordar snabbare föroreningstransport och därmed hög sårbarhet. Eftersom den isälvsås ur
vilken grundvattnet tas är grov och i huvudsak saknar täckande tätare jordarter är sårbarheten mycket
hög. Bäckar som korsar isälvsåsen innan de når Indalsälven kan bidra till att en förorening uppe ifrån
samhället Bispgården riskerar att påverka dricksvattenkvaliteten.

15 Förslag till vattenskyddsområde
15.1 Bispgården - vattentäktszon
Vattentäktszonen utgörs av området närmast råvattenbrunnarna. Vattentäktszonen får endast
disponeras av vattentäktsinnehavaren.

15.2 Primär skyddszon
Med utgångspunkt i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden har ett förslag till avgränsning
gjorts, se figur 28. Avgränsningen utgår från redovisningen i tidigare kapitel av geologi, hydrogeologi och
transport/uppehållstider. Den primära zonen bör enligt Naturvårdsverkets rekommendationer utgöra ett
område med en uppehållstid på minst 100 dygn.
Den primära skyddszonen för grundvatten föreslås omfatta ett område där flödestider i kombination med
topografin utgör dess yttre gräns. I anslutning till Bispgårdens samhälle förutsätts all transport i den
primära skyddszonen ske i mellansand eller isälvsgrus. I anslutning till nipbranter föreslås
skyddsområdesgränsen ligga minst 35 från släntkrönet, detta innebär att det tar 100 dygn för en
förorening att transporteras till nipbranten om ytjordarten utgörs av mellansand. Även om det av SWECO
och SGU i huvudsak påträffats finsand och silt i de övre jordlagren ovanför niporna är avståndet mellan
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den yttre gränsen till den primära skyddszonen motiverat av att transporten av en förorening på markytan
till niporna är betydligt snabbare än för de föreslagna 35 metrarna.
Teoretiskt sätt skulle även delar av isälvsmaterialet på Indalsälvens västra strand (figur 25) kunna ingå i
den primära skyddszonen då den ingår i samma isälvsavlagring ur vilken vattentäkten tar sitt vatten.
Denna inkluderas dock inte med hänsyn till att inducering av älvvatten är nödvändig för att möjliggöra
det nuvarande uttaget ur grundvattentäkten. Detta minskar även risken för att en eventuell förorening i
grundvattnet från isälvsavlagringen väster om Indalsälven skall påverka vattentäkten.
Med tanke på inducering från älven inkluderas stranden och 5 meter ut i Indalsälven vid medelvattennivå.
Inga av delflödena uppströms vattentäkterna inkluderas. Det stora flödet i Indalsälven med en
medelvattenföring på cirka 400 m3/sekund innebär i praktiken en mycket liten risk för att vatten från
älven skulle innehålla så pass stora föroreningskoncentrationer att någon reell föroreningsrisk från älven
föreligger. Att inkludera en längre älvsträcka uppströms samt tillflöden enligt Naturvårdsverkets modeller
bedöms inte medföra ett så pass mycket bättre skydd att det motiverar att större skyddsområde.

15.3 Sekundär skyddszon
Med utgångspunkt i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden föreslås den sekundära
skyddszonen omfatta ett område vars yttre gränser motsvarar cirka 365 dygns uppehållstid i akviferen.
Av de olika beräkningarna i tidigare kapitel har ett förslag tagits fram enligt figur 28-29.
Den sekundära skyddszonens yttre gräns bör utgöra ett avstånd som medför mer än ett års transporttid
till vattentäkten. Den sekundära zonens yttre gräns föreslås ligga 100 meter från nipbranterna. En 100
meters sträcka motsvarar en transporttid i mellansand till nipbranterna på cirka 300 dagar. Den kortare
transporttiden motiveras med att jordarterna i nipornas övre delar och på platån ovanför enligt utförda
sonderingar av SGU och SWECO har dominerats av finsand och silt.
I den norra delen av skyddszonen följer den yttre gränsen mot norr väg 87 och delvis nipbranternas
släntkrön.
I den sekundära skyddszonen inkluderas även de delar av Bispgårdens samhälle som ingår i det
dagvattennät som mynnar i anslutning till nipbranterna ovanför vattentäkten. Då dagvattnet når
ravinerna ansluter det till befintliga bäckar som korsar isälvsmaterialet innan bäckarna mynnar i
Indalsälven.
De vattenkraftdammar med tillhörande installationer som finns inom skyddsområdet mellan NäveredeStugun-Hammarstrand och Bispgården är inkluderade i den sekundära skyddszonen.
Underjordsinstallationer inkluderas i den sekundära skyddszonen. På så sätt omfattas dammluckor,
turbiner, generatorer och däri förekommande petroleumprodukter som kan nå vattenvägen i
skyddsområdet. Utomhus liggande transformatorer är med denna avgränsning inte nödvändigtvis
inkluderade i skyddszonen eftersom de är utformade så att hela volymen transformatorolja kan
omhändertas vid ett eventuellt läckage. Se bilaga 1 för kartor.
Ur risksynpunkt och på grund av osäkerheter kring exakt var inducering sker till grundvattenmagasinet
inkluderas även älvstranden och 5 meter ut i Indalsälven vid medelvattennivå. Inga av delflödena till
Indalsälven uppströms vattentäkterna inkluderas. Det stora flödet i Indalsälven med en
medelvattenföring på cirka 400 m3/sekund innebär i praktiken en mycket liten risk för att vatten från
älven skulle innehålla så pass stora föroreningskoncentrationer att någon reell föroreningsrisk från älven
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föreligger. Att inkludera en längre älvsträcka uppströms samt tillflöden enligt Naturvårdsverkets modeller
bedöms inte medföra ett så pass mycket bättre skydd att det motiverar ett större skyddsområde.

15.4 Tertiär skyddszon
Den tertiära skyddszonen är mer av karaktären ”tänk på risken för långsiktig påverkan” och medför inga
föreskrifter. Området kan ses som ett beslutsunderlag vid tex detaljplaneläggning.
Inget område öster om den primära skyddszonen inkluderas då ett ändamålsenligt skydd anses tillräckligt
med föreslagen primär- och sekundär skyddszon för Bispgårdens vattentäkt.
För Stuguns- Bispgården- och Bispgården inkluderas en 50 meter bred strandremsa längs Indalsälvens
strand upp till Näveredes kraftverk. Avgränsningen bedöms i det aktuella fallet vara tillräcklig. Att
inkludera en längre älvsträcka uppströms samt tillflöden enligt Naturvårdsverkets modeller bedöms inte
medföra ett så pass mycket bättre skydd att det motiverar att större skyddsområde. Det stora flödet i
Indalsälven med en medelvattenföring på cirka 400 m3/sekund innebär i praktiken en mycket liten risk
för att vatten från älven skulle innehålla så pass stora föroreningskoncentrationer att någon reell
föroreningsrisk från älven föreligger. Se bilaga 1.
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Den primära zonens västra gräns
motsvarar drygt 100 dygns
uppehållstid i isälvsmaterialet.

Den sekundära skyddszonens
yttre gräns motsvarar ett
avstånd på cirka 100 meter
från nipkrönet

Den primära zonens yttre
gräns motsvarar ett avstånd
på cirka 35 meter från
nipkrönet

Figur 28. Kartan visar skyddsområdets avgränsningar i anslutning till Bispgårdens samhälle.
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Avgränsningen av den Sekundära
skyddszonen i Samhället omfattar det
dagvattennät som mynnar i de bäckar
som via niporna rinner till Indalsälven.

Avgränsningen av den sekundära
skyddszonen mot väster är satt vid ett
avstånd som motsvarar cirka 250 dygns
rinntid i isälvsmaterialet. Detta avstånd
motiveras med den förekommande
induceringen av älvvatten.

Figur 29. Kartan visar skyddsområdets förslag till avgränsningar i anslutning till Bispgårdens samhälle.
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15.5 Jämförelse med befintligt vattenskyddsområde
Det befintliga gamla vattenskyddsområdet redovisas i figuren nedan. Skyddsområdet är indelat i zon 1
och zon 2. På grund av olika fastighetsförrättningar är det svårt att få klarhet de exakta gränsdragningarna
mellan zonerna. Generellt sett har de gamla föreskrifterna långtgående krav då det gäller hantering av
petroleum och kemikalier för industrier såväl som för hushåll. Orsaken till utsträckningen mot syd-ost är
inte känd och framgår inte i ansökan om fastställelse eller beslut, se figur 30.

Figur 30. Figuren visar det befintliga vattenskyddsområdets gränser i relation till den föreslagna revideringen.
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16 Risker
Riskbedömningen/värderingen är ett sätt att tydliggöra reella risker och utgör ett stöd i utformning av
skyddsföreskrifter samt eventuella skyddsåtgärder. De huvudsakliga riskobjekten finns redovisade i bilaga
3.
De största riskerna har bedömts utgöras av föroreningsspridning av föroreningar via Bispgårdens
dagvattennät. Dagvattennätet omfattar delar av samhället med dagvatten från bland annat Stambanan
genom övre Norrland och väg 87. Dagvattnet mynnar i diken/bäckar som rinner i raviner som skär genom
niporna. Dessa bäckar korsar den ås som utgör grundvattentäkten.
En olycka längs väg 87 eller Stambanan genom övre Norrland kan ge stora konsekvenser för
dricksvattenkvaliteten.
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