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1

Inledning
Sjön Bolmen utgör en av Sydvattens tre ytvattentäkter vilka tillsammans försörjer 16
skånska kommuner med dricksvatten. Sjön är belägen inom delar av kommunerna
Ljungby, Värnamo, Gislaved och Hylte.
På uppdrag av Sydvatten har Sweco tagit fram en avgränsning av vattenskyddsområdet
för Sydvattens råvattenintag i Bolmen. Föreliggande utredning är en del av det underlagsmaterial som ligger till grund för upprättande av Bolmens vattenskyddsområde.
Rapporten syftar till att beskriva den metodik som använts för att avgränsa vattenskyddsområdet, samt visa på förslag till vattenskyddsområdets avgränsning.
Metodik för avgränsningen baseras i huvudsak på Naturvårdsverkets allmänna råd och
handbok för vattenskyddsområde 2010:51, hädanefter benämnd som Naturvårdsverkets
handbok eller ”handboken”. Utöver metodiken beskriven i Naturvårdsverkets handbok har
avgränsningen för Bolmen gjorts med hjälp av en hydrodynamisk 3-dimensionell modell.

1.1

Allmänt om sjön Bolmen och dess avrinningsområde
Bolmen är Sveriges tionde största sjö med en sjöyta av ca 173 km 2 och en volym av
1 070 miljoner m3. Det största djupet i sjön är 36 m och vattenytan befinner sig 141 m
över havet. Bolmens avrinningsområde är ett delavrinningsområde till Lagans
huvudavrinningsområde och totalt är Bolmens avrinningsområde ca 1 600 km 2.
Avrinningsområdet karaktäriseras huvudsakligen av skogsmark.
Bolmens största tillflöden heter Storån och Lillån, båda vattendragen mynnar i norra
delen av sjön. Bolmen avvattnas via Bolmån och utloppet är reglerat via Skeens
vattenkraftverk.
Avrinningsområdet samt en översiktskarta visas i Figur 1-1.

Naturvårdsverket, 2011, Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsområde,
Utgåva 1, ISBN 978-91-620-0170-4.pdf, elektronisk utgåva.
1
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Figur 1-1. Översikt över Bolmens tillrinningsområde © Lantmäteriverket. Ärende nr MS2011/02599 samt en
översiktskarta av sjön Bolmen.

1.2

Utformning av vattenskyddsområde för en ytvattentäkt

1.2.1 Krav och allmän metodik
Det övergripande målet med skyddsområde och skyddsbestämmelser är att preventivt
söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av vattentäkter
regleras genom miljöbalken2. Naturvårdsverket ger i sina allmänna råd och handbok för
vattenskyddsområden anvisningar för skydd av vattentäkter3.
Nödvändigheten av att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas. Vattenskyddsområdet skall ha den storlek som behövs med hänsyn till syftet. Syftet är att skapa förutsättningar för att en så god kvalitet som möjligt på råvattnet kan erhållas inom ramen för
en samhällsekonomisk avvägning. Med detta menas att råvattnet ska uppfylla sådan
kvalitet att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvatten
framställning.

2
3

SFS 1998:808, Miljöbalken 7 kap, Miljödepartementet
Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde, Handbok 2010:5
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Vid dricksvattenframställning är det mycket mer samhällsekonomiskt lönsamt att motverka en förorening vid källan snarare än att eliminera föroreningen med beredning i
vattenverket.
Grundprincipen är att vattenskyddsområdet bör utgöras av hela tillrinningsområdet för en
vattentäkt. Naturvårdsverkets handbok anger bland annat att alla tillflöden, även bäckar,
större diken och täckdiken ska beaktas vid skyddsområdets avgränsning. Varje skyddsområde som inte omfattar hela tillrinningsområdet är alltid sammankopplat med en viss
risk för att en förorening utanför vattenskyddsområdesgränsen påverkar vattentäkten
negativt. Vattenskyddsområdet utbredning kan likväl begränsas av hydrologiska-, hydrogeologiska-, riskbedömnings- eller rimlighetsskäl. Det kan bero på att
skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det av annan anledning
inte är skäligt att införa restriktioner inom hela tillrinningsområdet.
Hushållningsreglerna i miljöbalken innebär att enbart ekonomiska hänsynstaganden inte
får äventyra de värden som man vill skydda med ett vattenskyddsområde, trots att en avvägning skall göras mellan det skyddade intresset och motstående intressen. I grunden
är det en politisk fråga att göra avvägningen mellan den risk man utsätter konsumenterna
för samt de restriktioner som nödvändigtvis uppkommer för att uppnå en viss riskreduktion.
1.2.2 Generella grunder för indelning i skyddszoner
En uppdelning av skyddsområdet i olika zoner är nödvändig för att skyddsföreskrifterna
ska bli mer nyanserande och skäliga samt har den fördel att högre respektive lägre krav
kan ställas på verksamheter i olika områden beroende på till exempel närheten till
vattentäkten.
Detaljeringsgraden är enligt de allmänna råden avpassad för att avgränsa vattenskyddsområdet och dess zoner till, och inte inom, fastighetsskala. Det är inte möjligt att för varje
fastighet eller varje del av ett stort vattenskyddsområde anpassa områdets gränser till
förekommande verksamheter (Regeringsbeslut 14 2002/2170 FM).
I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och skyddsområdet för en vattentäkt bör resultera i fyra zoner med olika restriktionsnivåer:
▪

Vattentäktszon

▪

Primär skyddszon

▪

Sekundär skyddszon

▪

Tertiär skyddszon

VATTENTÄKTSZON
Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen
ska vara att området ska vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren. En
vattentäktszon bör enligt Naturvårdsverkets handbok avgränsas kring uttagsområdet
(råvattenintaget) i vattendraget eller sjön. Området bör skyddas mot obehöriga genom
4 (30)
SYDVATTEN AB
BESLUTSUNDERLAG E
UTFORMNING AV BOLMENS VATTENSKYDDSOMRÅDE
2019-09-09

inhägnad och/eller markeras med hjälp av bojar/länsor. Annan verksamhet än vattentäkt
bör inte förekomma inom vattentäktszonen.
PRIMÄR SKYDDSZON
Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum så att en olyckshändelse
hinner upptäckas och åtgärdas.
I Naturvårdsverkets handbok föreslås att gränsen för primär skyddszon skall motsvara en
rinntid i sjöar och vattendrag som är upp till 12 timmar från nedströms beläget råvattenintag vid en situation med ett högvattenflöde och en vindhastighet med återkomsttiden 10
år eller mer.
En strandzon som bör vara minst 50 m bred på vardera sidan om ett ytvatten och bör omfatta alla tillflöden i form av sjöar, åar, bäckar, större diken och täckdiken från vilka
rinntiden till vattentäkten är beräknad till mindre än 12 timmar.
SEKUNDÄR SKYDDSZON
Syftet med den sekundära skyddszonen är att skydda ytvatten från föroreningsspridning
via avrinning på mark och/eller grundvatten. Den sekundära skyddszonen bör avgränsas
så att rinntiden i sjöar och vattendrag, inklusive småskalig dränering är upp till 12 timmar
till den primära skyddszonen och således upp till 24 timmars rinntid till råvattenintaget.
Rinntiden beräknas enligt samma förutsättningar som för den primära skyddszonen.
Den sekundära skyddszonen bör även omfatta en strandzon om 50 m kring ytvatten inom
den sekundära skyddszonen. Vid stränder där den primära och sekundära skyddszonen
sammanfaller blir den totala strandzonen minst 100 m (50 m + 50 m) på vardera sidan
om ytvatten förekomsten.
TERTIÄR SKYDDSZON
Den tertiära skyddszonen syftar till att även mark- och vattenutnyttjande som negativt
påverkar vattentäktens vattenförekomst i ett längre tidsperspektiv ska omfattas av vattenskyddsområdet. En tertiär skyddszon ska inrättas med syfte att omfatta resterande delar
av vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga skyddszoner. Detta kan vara
detsamma som vattentäktens tillrinningsområde eller delar därav. Den tertiära
skyddszonen utgör således vattenskyddsområdets yttre gräns.
En tertiär skyddszon skapar förutsättningar för information och varseblivning för boende
och verksamhetsutövare inom det tilltänkta vattenskyddsområdet. Såväl i den tertiära
skyddszonen som i resterande delar av vattenskyddsområdet gäller vissa lagar och krav
som införs då ett vattenskyddsområde inrättas. Dessa är Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2003:24) om lagring och hantering av brandfarliga vätskor och Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.
Därtill anmälan om olyckshändelser enligt 2 kap. 1§ lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor.
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1.2.3 Risker inom tillrinningsområdet
Den riskanalys som görs inför arbetet att ta fram vattenskyddsområde (och
vattenskyddsföreskrifter) är anpassad för syftet att utgöra grund för just detta arbete.
Riskanalysen ger en övergripande bild och kunskap om potentiella hot för vattentäkten.
Dessa hot kan antingen finnas idag eller tillkomma i framtiden. Områdets karaktär
påverkar vilka huvudsakliga riskkällor som bedöms kunna tillkomma inom området. Såväl
riskanalysen, som vattenskyddsområdet, anpassas till både befintliga och tillkommande
riskkällor.
I områden med få riskobjekt som kan påverka vattnets kvalitet negativt kan det vara
motiverat att göra avsteg från de rekommendationer som Naturvårdsverket ger angående
vattenskyddsområdets utbredning och indelning i skyddszoner. Ett markområde utan
beaktansvärd risk för påverkan av vattenkvaliteten, varken idag eller i framtiden, kan
därför förläggas i en mindre sträng skyddszon än vad som annars vore fallet.
Om det däremot finns för vattentäkten många beaktansvärda risker, kan det vara
motiverat att inkludera markområden med dessa objekt i en strängare skyddszon än vad
som blir resultatet om gränsdragningen enbart sker efter de naturgivna förutsättningarna,
såsom rinntid och markförhållanden.
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2

Arbetsmodell för avgränsning av Bolmens vattenskyddsområde
Vattenskyddsområden kan avgränsas enligt två övergripande principer och arbetssätt;
barriärfokusering och riskfokusering4. Vanligtvis görs en avvägning mellan dessa två
metoder och för Bolmen bygger avgränsningen på följande:
▪

Transporttider i Bolmen: Beräknade med hydrodynamisk 3-dimensionell modell

▪

Rinntider i vattendrag: Beräknade utifrån riktlinjerna i Naturvårdsverkets handbok,
med hänsyn till diken och dräneringar

▪

Minsta skyddsavstånd: I enlighet med generella grunder för avgränsning, se ovan

▪

Risker inom tillrinningsområdet: Redovisas i ett separat delunderlag men återspeglas
i denna rapport

Barriärfokusering: Avgränsningen baseras på de barriärer som finns mellan riskobjekt
och vattenintag. En sorts barriär utgörs av vattnets rinntid från riskobjekt till vattenintag.
Barriäreffekten som ges av tidsaspekten avtar ju kortare rinntiden är. Fysiska barriärer,
med möjlighet att hindra en förorening att nå vattenintaget, medför en ökad barriäreffekt.
4

Riskfokusering: Avgränsningen påverkas av de riskkällor som finns eller kan komma att
finnas i vattentäktens tillrinningsområde. En i grunden barriärfokuserad avgränsning kan
behöva minskas eller utökas med hänsyn till förekommande och potentiella risker. Sker
detta är vattenskyddsområdet även avgränsat utifrån en riskbaserad princip.
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3

Transporttider i Bolmen
Vid avgränsningen för skyddsområdet i själva sjön Bolmen har en mer detaljerad
utredning gjorts än vad som föreskrivs i Naturvårdsverkets handbok. Enligt handboken
kan vattenskyddsområden i sjöar begränsas genom antagande om att
strömningshastigheten i sjöns ytskikt är lika med 1,5 % av vindhastigheten och
därigenom kan 12 respektive 24 timmars transporttid beräknas. Metoden får anses som
en mycket översiktlig metod då den inte tar hänsyn till sjöns förutsättningar avseende
flöde och geometri.
Den södra delen av Bolmen består inte av öppet vatten, utan består istället av en
skärgårds liknande miljö med trånga sund som till viss del begränsar flödet genom den
sydligaste delen av sjön. Dessutom är sjöns utlopp reglerat och regleringen har en effekt
på transporthastigheten till råvattenintaget eftersom råvattenintaget är beläget vid sjöns
utlopp.
En hydrodynamisk 3-dimensionell modell kan däremot ta hänsyn till sjöns förutsättningar
med öar, trånga passager och reglering. Transportberäkningar i Bolmen har därför gjorts
med det 3-dimensionella modellverktyget MIKE 3 FM.

3.1

Metodik för modellering
MIKE 3 FM är en 3-dimensionell modell från DHI, som utvecklar programvara för
modellering av vatten. Programmet använder sig av grundläggande
strömningsmekaniska ekvationer som beskriver vattnets rörelser (strömmar) utifrån ett
triangulärt beräkningsnät. Strömningsmodellen för Bolmen tar hänsyn till följande
hydrodynamiska processer:
▪

Strömning på grund av in-/utflöde ur modellen

▪

Vindens pådrivande effekt av strömningen i sjön

▪

Bottentopografins påverkan på sjöns hydraulik

▪

Strömningar till följd av lutningen på vattenytan

▪

Turbulent omblandning

▪

Coriolis-effekten (p.g.a. jordens rotation)

För att modellera Bolmen har sjön delats upp i ett antal olika triangulära celler och tillsammans utgör cellerna ett beräkningsnät, se Figur 3-1. I varje sådan cell utför modellen
beräkningar. Cellstorleken varierar och möjliggör därmed en förtätning av
beräkningsnätet i trånga sund eller kanaler och tillåter ett glesare beräkningsnät i
områden med stora vattenytor. Flexibiliteten i beräkningsnätet medför en kortare
beräkningstid utan att detaljeringsgraden i viktiga områden försämras. Den effektiva
beräkningstiden för en 3-dimensionell strömningsmodell kan bli orimligt lång för tunga
modeller och det är därför av intresse att optimera beräkningstiden i förhållande till syftet
med modellen. Antalet celler i beräkningsnätet blir därför begränsat för att erhålla en
rimlig beräkningstid. För modelleringen av Bolmen gjordes bedömningen att ungefär
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12 000 celler med en största sida av 350 m och minsta sida av 15 m var tillräckligt för att
ge ett för ändamålet passande detaljeringsnivå av modellen.

Figur 3-1. Beräkningsnät för den hydrodynamiska modellen över Bolmen. Den vänstra bilden visar hela
modellen och den högra visar ett utsnitt av Bolmens sydligaste del.

Beräkningsnätet har därefter delats upp i tio horisontella lager, där det översta lagret
bestämts till att ha tjockleken 1 m och att resterande nio lager är jämnt fördelade över
vattendjupet för respektive cell. Enligt Naturvårdsverkets handbok kan det antas att en
oljeförorening omblandas i det översta 1-metersskiktet och Naturvårdsverkets metodik
utgår från att beräkna transporthastigheten av en sådan oljeförorening. Därför har bara
strömningshastigheten i modellens översta meter varit av intresse för beräkningar av
transporthastigheten i Bolmen.
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MIKE 3 FM består av ett antal moduler som kan kombineras för att simulera olika fysiska
hydrauliska processer. För modellen över Bolmen har en hydrodynamisk modul kombinerats med en partikelspårningsmodul. Den hydrodynamiska modulen har beräknat
strömningshastigheten i sjön baserat på de av Naturvårdsverkets handbok givna förutsättningarna, det vill säga vid en högflödessituation och en vindstyrka med 10-års
återkomsttid. Partikelspårningsmodulen har därefter använts för att simulera hur partiklar i
sjön transporteras med vattenströmmarna.
Dessa fiktiva partiklar har fördelats jämnt över sjön med 25 m mellanrum och genom att
definiera partiklarnas densitet till noll har partiklarna transporterats med ytströmmarna, likt
en oljeförorening. Dock har inte en oljeförorenings benägenhet till dispersion och diffusion
tagits hänsyn till då detta inte är möjligt med partikelspårningsmodulen.
Först har strömningsmodellen körts så att stationärt tillstånd har inställt sig. Därefter har
modellen simulerats för en 24 timmars period där en beräkning gjorts varje sekund och
transporttiden för 12 respektive 24 timmar har avgränsats genom att analysera de
partiklar som når inloppet till Skeen sjöns kanaler inom 12 och 24 timmar. Nedan beskrivs
hur modellen har konfigurerats.

3.2

Underlag
Underlagsdata av god kvalitet är av största vikt för en tillförlitlig modell. Nedan beskrivs
det underlag som använts för att beskriva Bolmen i MIKE 3 FM.
Vattenytan i Bolmen varierar, men har bedömts ha liten betydelse för strömningsmönstret
under en 24 timmars period. Vattenytan satts till 141,2 meter över havet, vilket är
referensnivån på Bolmens sjökort. Inte heller avdunstningen har ansetts ha betydelse för
strömningarna i sjön, utan exkluderats från modellen.

3.2.1 Batymetri
Batymetri eller bottendjupet är en viktig indata till modellen då strömningen påverkas av
sjöns batymetri. För Bolmen har batymetridata inhämtats från olika källor, då det inte
funnits ett fullgott underlag som täcker hela sjöns yta.
Norr om den södra spetsen av Bolmsö har batymetri erhållits från Fiskevårdsområdets
sjökort av Bolmen5. Sjökortet har 5 m ekvidistans mellan bottenkonturerna, är i skala 1:50
000 och referensnivån +141,2. Söder om Bolmsö genomförde Sydvatten 1966 en
ekolodning och som finns tillgänglig med 2 m ekvidistans mellan konturlinjerna och i skala
1:40 000.
För den sydligaste delen av Bolmen har Sydvatten låtit genomföra en ny ekolodning.
Området framgår av figuren nedan (Figur 3-2). Syftet med ekolodningen var att säkerställa att korrekt batymetri använts i modellen för den sydligaste delen, då den södra
delen har störst betydelse för rinntidsberäkningarna. Längre norrut är vattendjupet
Bolmens Fiskevårdsområdes Förening, 2010, Bolmens – Fiskevårdsområde, tredje
upplagan, sjökortet producerad av Anders Svahnberg, Myrica AB.
5
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antingen djupare och därmed av mindre betydelse eller så är avståndet från sjöns utlopp
så stort att en noggrannare beskrivning av vattendjupet ej anses ha någon signifikant
betydelse för modellens resultat.
Bottendjupsdata har interpolerats i beräkningsnätet så att varje cell i horisontalled erhåller
ett djupvärde. Därefter har djupen manuellt kontrollerats samt redigerats på ställen där så
varit nödvändigt.

Figur 3-2. Inmätningspunkter av bottennivån från mättillfället i augusti 2013.

3.2.2 Vind
Enligt Naturvårdsverkets handbok ska rinntidsberäkningar baseras på en vind med 10-års
återkomsttid. Vind med 10-års återkomsttid har tagits fram av SMHI på uppdrag av
Sydvatten. Observerade vinddata från den närmst belägna vindstationen har statistiskt
analyserat genom en så kallad frekvensanalys. Den station som använts är belägen i
Ljungby och har ett bra läge med hänsyn till att det är en skogrik trakt samt att stationen
är lokaliserad i ett flackt och myrrikt område som liknar miljön vid Bolmen.
Enligt SMHI:s analys motsvarar en 10-årsvind med varaktigheten sex timmar en vindstyrka av 10 m/s.
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Statistiken från SMHI innehåller ingen information om vindriktningar, men det är troligt att
de starka vindarna oftast förekommer från den sydvästliga sektorn, liksom i övriga södra
Sverige. Vindhastigheten 10 m/s har därför troligtvis en längre återkomsttid än 10 år för
övriga vindriktningar, vilket ger en mer konservativ beräkning än vad som
rekommenderas i Naturvårdsverkets handbok eftersom den mest ogynnsamma
vindriktningen för Bolmen är nordnordvästlig.
3.2.3 In- och utflöden
I stora sjöar är vind normalt den viktigaste parametern för ytvattnets strömhastighet, men
hänsyn ska även tas till flödet genom sjön. Särskilt stor betydelse för rinntiden har flödet
för sjöar där de vinddrivna strömmarna hämmas av till exempel trånga sund eller öar,
liksom i Bolmen.
Enligt Naturvårdsverkets handbok ska rinntidsberäkningarna baseras på ett högflöde
motsvarande ett 10-årsflöde. För Bolmen har SMHI, på uppdrag av Sydvatten, beräknat
10-årsflöden för de viktigaste tillflödena samt för Bolmens utflöde. Beräkningen av 10årsflöden har gjorts med hjälp av en areal avrinningskarta för perioden 1961-1990 samt
med observationer från jämförbara och närliggande flödesstationer för data fram till och
med 2008.
10-årsflöde har tagits fram för de tre tillflöden som ansetts vara mest betydelsefulla
avseende storlek på avrinningsområde, nämligen Storån Lillån, och Lidhultsån. Därutöver
har även ett 10-årsflöde beräknats för Murån, som trots sitt relativt lilla avrinningsområde
anses vara viktigt på grund av närheten till råvattenintaget. 10-årsflöde har även beräknats för Bolmens utlopp genom Skeens vattenkraftverk.
Bolmen är hårt reglerad genom Skeens vattenkraftverk och enligt vattendom får maximalt
80 m3/s tappas genom vattenkraftsdammen, vilket har inträffat ett tiotal gånger de
senaste 60 åren. 80 m 3/s får därför anses som ett 10-årsflöde. Övriga 10-årsflöden avser
oreglerade förhållanden.
Eftersom 10-årsflöden i de olika beräkningspunkterna inte behöver inträffa samtidigt och
på grund av utjämningen i Bolmen blir summan av 10-årsflöden högre än 10-årsflödet vid
Bolmens utlopp i Skeen. Samtliga beräknade 10-årsflöden redovisas i Tabell 3-1.
Tabell 3-1. 10-årsflöden för Bolmens viktigaste tillflöden.
Avrinningsområde Sjöandel
(km2)
(%)
Bolmens utlopp
1643
17

10-årsflöde
(m3/s)
80

Flödesstationer som
använts vid beräkningen
Skeens kraftverk

Unnens mynning

204

14

12

Storåns mynning

678

4

65

Skeens kraftverk och
Simlången
Fryele och Snapparp

Muråns mynning

23

0.8

4

Nolsjön nedre

Lillåns mynning

177

5

20

Norekvarn och Simlången
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För att erhålla en balans mellan inflöde och utflöde ur Bolmen har därför respektive tillflöden justerats för att tillsammans utgöra 80 m 3/s. Denna justering har gjorts genom att
ta hänsyn till 10-årsflödet för respektive beräkningspunkt.

3.3

Känslighetsanalys
3D-modellen över Bolmen har inte kunnat kalibreras då det inte finns något kalibrerings
underlag (strömmätningar eller spridningsmätningar) att tillgå. Istället har modellens
osäkerheter bedömts med hjälp av en känslighetsanalys av de viktigaste parametrarna i
modellen. I brist på kalibrering har MIKE 3 FM standardparametrar använts, undantaget
vindfriktionsfaktorn, se kap 3.3.2.

3.3.1 Vindriktning
Enligt Naturvårdsverkets handbok skall rinntiden beräknas utifrån en 10-årsvind med
ogynnsam vindriktning. För Bolmen är det ej självklart vilken vindriktning som är den mest
ogynnsamma. Därför har simulering gjorts av rinntiden för ett antal olika vindriktningar;
västlig, nordnordvästlig, nordlig, nordnordostlig samt ostlig vind.
Resultatet från känslighetsanalysen kan ses i Figur 3-3 nedan. Vind från nordnordväst
ger störst utbredningsområde norrut, medan övriga vindriktningar utvidgar utbredningsområdet i östlig eller västlig riktning. Känslighetsanalysen av vindriktningen visar att det
inte bara är vindriktning som bör tas hänsyn till vid avgränsningen, utan summan från
flera vindriktningar.
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Figur 3-3. Känslighetsanalys av vindriktningen. Punkterna indikerar de partiklar som når råvattenintaget inom 24
timmar för olika vindriktningar.

3.3.2 Vindfriktionsfaktor
Hur vinden verkar på vattenytan i modellen beskrivs genom en vindfriktionsfaktor. Ju
högre värde på faktorn desto högre vattenströmningshastighet i förhållande till vindhastighet eftersom ett högre värde på faktorn ökar friktionen mellan vinden och vattenytan.
Genom att simulera ett öppet vattenområde med en konstant vindhastighet bestämdes ett
parametervärde för vindfriktionsfaktorn i modellen.
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För att kontrollera känsligheten i modellen för olika vindfriktionsfaktorn sänktes respektive
höjdes vindfriktionsfaktorn med 50 %. Resultat från simuleringarna kan ses i Figur 3-4.

Figur 3-4. Känslighetsanalys av vindfriktionsfaktor. Prickarna motsvarar startpunkten för de partiklar som når
utloppet inom 24 timmar.

3.3.3 Vindhastighet
Rinntidsberäkningar skall enligt Naturvårdsverkets handbok baseras på en 10-årsvind.
Vindstyrkan för en 10-årsvind fås fram genom en så kallad frekvensanalys, som statistiskt
analyserar observerade vinddata. 10-årsvinden kan därför förändras allteftersom nya
årsmaximum inkluderas i analysen. Ett år med en mycket kraftig storm medför därmed att
10-årsvinden blir kraftigare. För att analysera hur stor inverkan vindhastigheten har på
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rinntiden i sjön har en simulering gjorts där vindhastigheten fördubblats, det vill säga
simuleringen har gjorts för 20 m/s. Det bör betänkas att en konstant vind på 20 m/s som
under ett dygn blåser i samma riktning på Bolmen är en mycket extrem händelse.
Resultatet från simulering med vind motsvarande 10 m/s samt 20 m/s redovisas i Figur
3-5.

Figur 3-5. Känslighetsanalys vind olika vindstyrkor. Prickarna motsvarar startpunkten för de partiklar som når
utloppet inom 24 timmar.
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3.3.4 Bottenfriktion
Beroende på en sjöbottens beskaffenhet kan bottnen ha olika påverkan på vattenströmmens hastighet. En slätare botten gör det enklare för vattnet att strömma, medan en mer
ojämn botten gör det svårare för vattnet att strömma. För en djup och bred sjö har bottenfriktionen liten betydelse för ytvattenströmmarna, men i trånga sund eller kanaler kan
bottenfriktionen ha en påverkan på ytvattenströmmen.
I MIKE 3 FM beskrivs bottnens beskaffenhet med hjälp av en bottenfriktionsparameter.
Denna parameter bestäms normalt genom ett kalibreringsförfarande med uppmätta
bottenströmshastigheter. Ju högre värde på bottenfriktionsparametern desto trögare för
vattnet att strömma. Högst strömhastighet, tillika störst utbredningsområde för 12
respektive 24 timmars rinntid, blir det ifall bottenfriktionen helt bortses från i
modelleringen.
Jämförande simuleringar har därför gjorts för en modell med standardvärde på bottenfriktionen samt för en modell där bottenfriktionen exkluderats från modellen.
Resultatet från simuleringarna kan ses i Figur 3-6.
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Figur 3-6. Känslighetsanalys av bottenfriktionen. Prickarna motsvarar startpunkten för de partiklar som når
utloppet inom 24 timmar.

3.4

Resultat från hydrodynamisk modellering av Bolmen
I Figur 3-7 och Figur 3-8 (nästkommande två sidor) är resultaten från
transporttidsberäkningarna i Bolmen redovisade. I figurerna visar de röda och orangea
punkterna de partiklar som i transportberäkningen är inom 12 respektive 24 timmars
transporttid från råvattenintaget. Det vill säga att skulle en olycka med en oljeförorening
ske i närheten av dessa punkter är det sannolikt att föroreningen skulle nå råvattenintaget
inom 12 eller 24 timmar.
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För att visa på osäkerheten i modellen har även resultaten från känslighetsanalysen
sammanställts och redovisas som rosa och ljusorangea områden i figurerna.
Slutsats från simuleringarna är att vinden har en betydelse för transporthastigheten
mellan Bolmsö och Bockuddarna. Söder om Bockuddarna verkar transporthastigheten
styras mer av Bolmens reglerade utflöde. Att transporten i sydligaste delen av Bolmen
verkar styras av regleringen kanske kan nyttjas för att begränsa eller till och med hindra
en förorening att nå råvattenintaget. Ytterligare simuleringar samt diskussion med ägaren
till Skeens vattenkraftverk (Statkraft) krävs för att undersöka denna möjlighet till
skyddsåtgärd.
I övrigt bedöms resultaten vara rimliga och att modellen på ett tillfredsställande sätt
beskriver strömningen i sjön.
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Figur 3-7. Resultat från hydrodynamiska modelleringen. Röda punkter indikerar partiklar som når
råvattenintaget inom 12 timmar. Rosa område visar på osäkerheten av modellen baserat på
känslighetsanalysen.
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Figur 3-8. Resultat från hydrodynamiska modelleringen. Orangea punkter indikerar partiklar som når
råvattenintaget inom 24 timmar. Ljusorange område visar på osäkerheten av modellen baserat på
känslighetsanalysen.
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4

Beräkning av rinntider i vattendrag
Det mest detaljerade underlaget som visar vattendrag inom aktuellt tillrinningsområde är
Lantmäteriets digitala fastighetskarta. Vattendragen inom den sekundära skyddszonen
domineras främst av mindre bäckar och dikningar, ca 0,5 till 1,5 m breda och upp till 0,5
m djupa. Vattendragen är fördelade över hela området och majoriteten av dem har sina
källflöden åt väster. Gradienten i vattendragen varierar, men är generellt flacka. Murån är
det vattendrag vars mynning är närmast råvattenintaget, ca 4 km uppströms råvattenintaget. Dessutom finns det inom området ett antal mindre sjöar och tjärnar.
Underlag som visar diken och dräneringar är inte fullständiga och det har därför förutsatts
att öppen mark antingen är dikad eller dränerad.
Vattendragen inom modellområdet består enligt fastighetskartan av ca 230 delsträckor
med varierande längd. Dessa delsträckor har delats in i fyra kategorier; Bolmen, mindre
sjö/tjärn, å och bäckar, se Figur 4-1.
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Figur 4-1. Indelning av ytvattenkategorier i transportsegment. Siffror avser beräknad (se nedan) ackumulerad
rinntid/transporttid i timmar till råvattenintaget.

Utifrån den hydrodynamiska modelleringen över Bolmen kan man ansätta ytvattenströmshastighet inom den primära skyddszonen till 0,17 m/s samt i den sekundära skyddszonen
ansätta en hastighet av 0,19 m/s. Anledningen till att hastigheten är högre i den sekundära zonen beror på att zonen inkluderar mer öppna, stora vattenytor. För mindre sjöar har
det ansatts ett schablonvärde om 0,15 m/s, vilket motsvarar 1,5 % av vindstyrkan 10 m/s.
Naturvårdsverkets handbok anger i sina riktlinjer för rinntidsberäkning av vattendrag att
transporthastigheten av en förorening schablonmässigt kan uppskattas utifrån typ av
vattendrag (bäck eller å) och vattendragets lutning, se Tabell 4-1.
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Tabell 4-1. Exempel på schablonmässig uppskattning av transporthastigheten i medeltal över en
vattendragssträcka. Värdena gäller för små vattendrag vid en generell högflödessituation
(Naturvårdsverkets handbok 2010:5). En lutning på 1 ‰ motsvarar en fallhöjd av 1 m per 1000
längdmeter.
Vattendragets lutning
Transporthastighet
Bäck

Å

1‰

0.6 m/s

0.8 m/s

5‰

1.1 m/s

1.6 m/s

10 ‰

1.5 m/s

2.1 m/s

För beräkningen av vattendragens rinntid har det antagits en lutning om 1 ‰, vilket alltså
ger den långsammaste rinntiden för bäck (0,6 m/s) samt å (0,8 m/s), därmed också det
kortaste avståndet till råvattenintaget. Vid rinntidsberäkningen för den flackaste lutningen
visar det att samtliga beräknade vattendrag får en skyddszon som innefattar hela
vattendragets sträckning (vattendragens sträckning är definierad från Lantmäteriets
fastighetskarta). Således behöver inte en mer detaljerad rinntidsberäkning där den
faktiska lutningen av vattendragen beaktas eftersom skyddszonens avgränsning blivit
densamma.
Rinntider från sammanhängande vattensegment representerade för Bolmen, mindre
sjöar, åar och bäckar har summerats för att identifiera de delar av vattensystemet som
ligger inom 12 respektive 24 timmars rinntid till råvattenintaget. Ackumulerad rinntid för
några representativa punkter redovisas i Figur 4-1.
De ackumulerade rinntiderna visar att samtliga vattendrag inom tillrinningsområdet söder
om föreslagen primär skyddszon i Bolmen hamnar i sin helhet inom 12 timmars rinntid till
råvattenintaget. På samma sätt är samtliga vattendrag nedströms den sekundära
skyddszonen inom 24 timmars rinntid till råvattenintaget
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5

Risker inom tillrinningsområdet
Inom ramen för vattenskyddsprocessen har en riskanalys genomförts vilken redovisas i
en separat rapport, underlag C. Riskanalysen ger ett stöd i arbetet att minska risken för
vattentäkten. Sydvatten har tagit ställning till hur risknivån i den inventerade delen av
vattentäktens tillrinningsområde ska påverka utformningen av vattenskyddsområde (och
vattenskyddsföreskrifter) samt vilka riskkällor som kräver andra åtgärder för att uppnå ett
ökat vattenskydd. Det finns inte en tydlig och enkel koppling mellan riskanalysens resultat
och vattenskyddsområdets utformning.
Med stöd av riskanalysen kan gränsdragning som baseras på rinntid i vattendrag och
fasta avstånd justeras så att skyddszonerna blir mer eller mindre omfattande. Den relativt
låga risknivån som förekommer i alla delar av det föreslagna vattenskyddsområdet för
Bolmen medför få behov av att justera gränserna utåt, utifrån ett riskbaserat synsätt.
Snarare har risknivån medfört justering inåt, jämfört med den grundmetodik som
rekommenderas av Naturvårdsverket. Utöver de ställningstaganden som redovisas
nedan har riskanalysen inte påverkat avgränsningen av vattenskyddsområdet och dess
olika skyddszoner.

6

•

Kring Skeensjön och kanalerna mellan Bolmen och Skeensjön finns ett område
som utpekats som ett LIS-område6 kallat Skeen och Kafjorden. Området
omfattas av primär skyddszon A eftersom utpekandet möjliggör strandnära
utveckling och exploatering.

•

Vid Byholma där den primära skyddszonen justerats utåt så att den f.d.
flygplatsen inkluderats i primär skyddszon B. Orsaken är att eventuella
föroreningar från timmerupplag och andra potentiellt förorenande verksamheter
på den hårdgjorda ytan på kort tid kan nå Bolmen.

•

Odlingsmark och betesmark har föranlett att den sekundära skyddszonen har
justerats utåt med anledning av den snabba vattentransport som kan orsakas av
diken och dräneringar med påverkan på vattentäkten som följd.

•

Den tertiära skyddszonen har justerats inåt och är mindre än tillrinningsområdet
vilket motiveras av den totalt sett låga risknivån i det område som omfattats av
riskanalysen.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge
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6

Förslag till vattenskyddsområde
Vid utformning av vattenskyddsområde för Bolmen tas hänsyn till de naturliga
förutsättningarna för att skapa ett effektivt och miljömässigt motiverat
vattenskyddsområde. Bolmens tillrinningsområde är mycket stort (ca 1 600 km2). Vid en
avvägning mellan påverkan för den enskilde och nyttan för vattenskyddet bedöms det
inte rimligt att inkludera hela tillrinningsområdet i vattenskyddsområdet. Bolmens storlek
innebär att de hydrodynamiska förutsättningarna och vindinducerande ytströmmarna får
en stor betydelse för utformningen av vattenskyddsområdet och dess olika zoner.
Mot bakgrund av vattentäktens egenskaper, riskbilden i området och det
rekommenderade syftet med vattenskyddsområdet föreslås ett vattenskyddsområde för
Bolmen med nedanstående huvudsakliga skyddszoner och begränsningar.
Skyddsområdet och dess skyddszoner redovisas också i karta i bilaga E1.

6.1

Vattentäktszon
Ingen vattentäktszon föreslås för Bolmens vattenskyddsområde. Ur säkerhetssynpunkt är
det inte önskvärt att markera råvattenintaget på det sätt som i handboken föreslås för en
ytvattentäkt.

6.2

Primär skyddszon
Den primära skyddszonen i Bolmens vattenskyddsområde syftar till att minska risken för
en akut föroreningssituation som kan orsaka en allvarlig störning vid, eller i värsta fall
hindra, beredningen av ett hälsosamt dricksvatten. Inom den primära skyddszonen ska
också finnas möjlighet att hinna upptäcka och åtgärda en akut förorening i händelse av
olycka. Den primära skyddszonen utgörs av alla sammanhängande ytvatten (enligt
fastighetskartan) inom 12 timmars rinntid till råvattenintaget samt en buffertzon runt dessa
vatten. Den primära skyddszonen är indelad i två zoner – A och B med delvis olika
restriktionsnivå i skyddsföreskrifterna.

6.2.1 PRIMÄR SKYDDSZON A
Primär skyddszon A i Bolmens vattenskyddsområde syftar till att minska risken för en
akut föroreningssituation som kan orsaka en allvarlig störning vid, eller i värsta fall hindra,
beredningen av ett hälsosamt dricksvatten. Primär skyddszon föreslås utgöras av
Skeensjön samt kanalerna till Bolmen inklusive en buffertzon på land med en gräns 50
meter från strandlinjen. I områdets östra del är gränsen dragen längs dammens krön, se
Figur 6-1.
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Figur 6-1. Primär skyddszon A för Sydvattens råvattenintag i Bolmen.

De samlade motiven till föreslagen avgränsning av primär skyddszon A är följande;
•

Allt vatten som strömmar genom kanalerna och Skeensjön passerar läget för
vattenintaget. En eventuell förorening som tillförs vattnet följer med i riktning mot
vattenintaget, mer eller mindre blandat i vattenmassan. Effekten av utspädning
och omblandning av en förorening i vattnet beror på flera aspekter, bland annat
på föroreningstyp, vattentemperatur och vindriktning. Generellt är utspädningen
och omblandningen lägre ju närmare vattenintaget en förorening når vattnet vilket
medför att en större del av föroreningen kan nå intaget.

•

Det finns en möjlighet att med god beredskap, vid inloppet till kanalerna hindra en
förorening som tillförs vattentäkten uppströms föreslagen primär skyddszon A.
Även i kanalerna finns möjlighet att agera i en beredskapssituation. Möjligheten
att hindra en förorening att nå vattenintaget minskar nedströms kanalerna. Det
bedöms därför motiverat att inkludera kanalerna i primär skyddszon A, med den
högsta skyddsnivån, för att minska risken att föroreningar tillförs vattnet i denna
del av vattenskyddsområdet.

•

Genom att inkludera även buffertzonen på land i primär skyddszon A kan de
mest långtgående restriktionerna införas i det område där markanvändning och
olyckor kan medför omedelbar påverkan på vattenkvaliteten vid intaget.

•

LIS-området Skeen och Kafjorden möjliggör utveckling och exploatering i
strandzonen vilket innebär en ökad risk för påverkan på vattentäkten. Genom att
inkludera området i primär skyddszon A tydliggörs den hänsyn som behöver tas
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till vattentäkten i detta område varifrån eventuella föroreningar som förs med
vattnet på mycket kort tid kan nå vattenintaget.
•

Nyttan för vattentäkten bedöms vara större än den uppoffring som uppkommer
för den enskilde genom att primär skyddszon A, med tillhörande
vattenskyddsföreskrifter, införs i denna del av vattenskyddsområdet.

6.2.2 PRIMÄR SKYDDSZON B
Primär skyddszon B utgörs av alla sammanhängande ytvatten (enligt fastighetskartan)
inom 12 timmars rinntid till primär skyddszon A samt en buffertzon runt dessa vatten.

6.3

▪

Buffertzonen, 50 m vardera sidan om ytvatten inom 12 timmars beräknad rinntid,
utgör en gräns för primär skyddszon B.

▪

Hårdgjorda ytor som utgörs av före detta Byholma flygplats föreslås inkluderas i
primär skyddszon B eftersom dessa ytor har en snabb ytavrinning till de vattendrag
som ligger inom 12 timmars rinntid. Detta är ett exempel på en riskbaserad
avgränsning, där ett område på grund av riskförekomst inkluderas i en strängare
skyddszon än vad som annars vore fallet.

▪

Primär skyddszon B anpassas inte utifrån geologiska förhållanden i området, såsom
Naturvårdsverkets handbok rekommenderar. Huvudskälet till detta är att
genomsläppliga jordarter har mycket liten utbredning kring Bolmen och berörda
vattendrag. Den nytta som uppkommer för vattenskyddet om områden med
genomsläppliga jordarter inkluderas står inte i relation till eventuell uppoffring som
uppkommer för den enskilde. Vidare är syftet med den primära skyddszonen att
skapa rådrum. Då påverkan via mark bestående av friktionsmaterial (sand och grus)
sker långsamt, jämfört vid direktflöde via vattendrag, och därmed utanför den
tidshorisont som krävs för att skapa rådrum anpassas inte den primära skyddszonen
utifrån geologiska förhållanden.

Sekundär skyddszon
Sekundär skyddszon i Bolmens vattenskyddsområde syftar till att skydda ytvatten från
föroreningsspridning via avrinning på mark och/eller grundvatten. Den sekundära
skyddszonen utgörs av alla sammanhängande ytvatten (enligt fastighetskartan) inom 24
timmars beräknad transporttid till råvattenintaget samt en buffertzon runt dessa vatten.
▪

Där den sekundära skyddszonen sammanfaller med den primära skyddszonen utgör
den sekundära skyddszonen en buffert om 50 m kring den primära skyddszonen.

▪

Buffertzonen, 50 m vardera sidan om ytvatten mellan 12 och 24 timmars beräknad
rinntid, utgör en gräns för den sekundära skyddszonen.

▪

Odlingsmark (enligt fastighetskartan) som ansluter till buffertzoner enligt ovan
inkluderas i den sekundära skyddszonen eftersom dessa bedöms vara dränerade.

▪

Den sekundära skyddszonen anpassas inte utifrån geologiska förhållanden i
området, såsom Naturvårdsverkets handbok rekommenderar. Skälet till detta är att
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genomsläppliga jordarter har mycket liten utbredning kring Bolmen och berörda
vattendrag. Den nytta som uppkommer för vattenskyddet om områden med
genomsläppliga jordarter inkluderas står inte i relation till eventuell uppoffring som
uppkommer för den enskilde.

6.4

Tertiär skyddszon
Tertiär skyddszon i Bolmens vattenskyddsområde omfattar den del av tillrinningsområdet
som ligger inom delavrinningsområden som berörs av primär skyddszon A & B eller
sekundär skyddszon. I ett kortsiktigt perspektiv motiveras den tertiära skyddszonen av att
det i denna del av vattenskyddsområdet sannolikt finns vattendrag som inte är utmärkta
på det kartmaterial som finns att tillgå för avgränsning av primär och sekundär
skyddszon. Det innebär att det i så fall finns snabba transportvägar för vatten och
eventuella föroreningar som inte omfattas av föreslagen primär eller sekundär skyddszon
och de vattenskyddsföreskrifter som föreslås för dessa skyddszoner. I ett långsiktigt
perspektiv motiveras den tertiära skyddszonen av att mark och vattenutnyttjande i detta
område kan ha en mer direkt inverkan på vattenkvaliteten än övriga delar av
tillrinningsområdet.
Den tertiära skyddszonen är en förutsättning för olika slags planering. Den visar var det
finns behov av att ta hänsyn till Bolmen som vattentäkt, och risken att vattentäkten
förorenas, vid tillsyn, prövning av verksamheter och vid kommunal fysisk planering. Den
tertiära skyddszonen skapar också medvetenhet för boende och verksamhetsutövare om
Bolmen som vattentäkt, så att vårdslöshet i hantering av vattenskadliga ämnen kan
undvikas även där inga vattenskyddsföreskrifter föreslås.
Den tertiära skyddszonen utgörs av de delar av vattenskyddsområdet som inte föreslås
vara primär eller sekundär skyddszon och omfattar;
•

Tillrinningsområdet för alla vattendrag som omfattas av primär eller sekundär
skyddszon.

•

Den del av Bolmen varifrån rinntiden till vattentäkten är ca 24 timmar enligt
resultatet i den hydrodynamiska modelleringen som utförts.

Avgränsningen av den tertiära skyddszonen är ett exempel på hur riskanalysen påverkar
utformning av vattenskyddsområdet. Den förhållandevis låga risknivå som bedöms
förekomma i övriga delar av Bolmens tillrinningsområde som omfattats av riskanalysen
motiverar inte ett mer omfattande vattenskyddsområde än det föreslagna, med hänsyn till
avvägning mellan nyttan för vattentäkten och uppoffring för den enskilde.

6.5

Omfattning av de föreslagna skyddszonerna
De skyddszoner som föreslås utgöra Bolmens vattenskyddsområde redovisas i Figur 6-2
nedan. Arealen av de olika skyddszonerna redovisas i tabell Tabell 6-1 nedan. Hela
Bolmens tillrinningsområde är ca 1 600 km² och vattenskyddsområdet utgör ca 10 % av
denna yta.
Tabell 6-1. Arealen av de olika föreslagna skyddszonerna.
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Skyddszon

Areal (km²)

Primär skyddszon A

0,3

Primär skyddszon B

17

Sekundär skyddszon

64

Tertiär skyddszon

76

Totalt

157

Figur 6-2. Förslag till primär skyddszon A & B, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon.
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