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LÄSANVISNINGAR 

För att underlätta för läsaren är vattenförsörjningsplanen uppdelad i 
fyra delar;  

Del 1 – Att göra en vattenförsörjningsplan beskriver bakgrund, 
omfattning, metod och begränsningar. 

Del 2 – Vattenförsörjning i Härryda kommun beskriver nuvarande 
vattenförsörjning i kommunen.  

Del 3 – Prioriterade potentiella dricksvattenförekomster beskriver 
vilka dricksvattenförekomster som är av framtida intresse för Härryda 
kommun. Kapacitet, vattenkvalitet, hot och påverkan, skydd och 
befintliga värden beskrivs och bedöms.  

Del 4 – Slutsatser och rekommendationer redogör för Härryda 
kommuns förslag till framtida mål och åtgärder för den allmänna 
vattenförsörjningen samt kostnader förknippade med dessa. Här ges 
också rekommendationer till översiktsplanen.  

För respektive del i vattenförsörjningsplanen återfinns inledningsvis 
en sammanfattning vilken översiktligt redogör för innehållet i varje del. 
Genom läsning av samtliga fyra sammanfattningar fås en bild av 
vattenförsörjningsplanens innehåll. Bakomliggande information, 
beskrivningar och bedömningar återfinns i de olika delarnas innehåll.   
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DEL 1:  

ATT GÖRA EN VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN 

Sammanfattning 

En vattenförsörjningsplan syftar till att medverka till att trygga en 
säker dricksvattenförsörjning på lång sikt genom identifiering av 
potentiella framtida dricksvattenresurser. För att minimera risken för 
olämpligt nyttjande av dessa resurser bör vattenförsörjningsplanen 
utgöra ett underlag till den kommunala översiktsplanen.  

Vattenförsörjningsplaner omfattas av de nationella miljömålen 
Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet där 
det framgår att kommuner ska ha upprättat vattenförsörjningsplaner 
senast år 2009. I fördjupade utredningar till miljömålen föreslås att 
mål och åtgärder kring vattenförsörjningsplaner i framtiden skall 
omfattas av miljömålet God bebyggd miljö. Av Härryda kommuns 
lokala förslag till inriktningsmål för miljö omfattas dricksvatten av 
målet Grundvatten av god kvalitet. Där framgår att alla 
kommuninvånare skall ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet.  

Av Miljöbalken framgår att en avvägning skall göras mellan 
bevarandeintresset (t.ex. för framtida dricksvattenförsörjning) och 
värdet att ta marken i anspråk för annat ändamål, varvid en 
vattenförsörjningsplan är ett bra verktyg.  

Den översiktliga metodiken i vattenförsörjningsplanen följer 
flödesschemat enligt figuren nedan. I rapportens olika kapitel samt i 
delavsnittens olika sammanfattningar beskrivs mer detaljerat metodik 
och resultat för de olika rutorna i schemat.   

I vattenförsörjningsplanen har de resurser analyserats som utifrån 
Härryda kommuns framtida exploatering och kommande vattenbehov 
kan tänkas vara intressanta att nyttja för den allmänna 
dricksvattenförsörjningen innan år 2050. Analysen baseras på en 
bedömning av parametrarna kvantitet, vattenkvalitet, hot och 
påverkan, allmänna skydd och befintliga värden.  
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Översiktlig metodik för vattenförsörjningsplanens genomförande. 
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1 Inledning 

1.1 Behovet av en vattenförsörjningsplan 

Tillgängligt dricksvatten till lämplig kvantitet och kvalitet betraktas av 
många som ett självklart tillstånd då vi i Sverige har en förhållandevis 
god tillgång till vattenresurser. Olika nyttjare kan dock konkurrera om 
tillgången till vatten, vattenkvaliteten kan vara bristande och 
befolkningstätheter kan lokalt vara stora och leda till att 
vattenförsörjningen är svår att tillgodose med tillräcklig säkerhet.  

Andra viktiga samhällsaspekter, såsom exempelvis utveckling av 
infrastruktur och industriområden, tenderar att få allt större utrymme i 
samhällsplaneringen. Det finns därför skäl att uppgradera 
vattenplaneringen så att dricksvattenintresset får en framträdande roll 
i kommunal planering.  

Planläggning av användning av mark och vatten är en kommunal 
angelägenhet enligt Plan- och bygglagen. Varje kommun skall enligt 
denna lag ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens 
yta. Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om användningen 
av mark- och vattenområden.1 För möjlighet att öka 
dricksvattenintressets roll gentemot övriga intressen bör 
vattenförsörjningsplanen utgöra ett underlag till kommunens 
översiktsplan.2   

1.2 Syfte 

En vattenförsörjningsplans övergripande syfte är att medverka till att 
trygga en säker dricksvattenförsörjning på lång sikt, det vill säga i ett 
flergenerationsperspektiv. Vattenförsörjningsplanen kan även 
identifiera problemområden och om möjligt leda till att 
vattenförsörjningen effektiviseras.3  

Vattenförsörjningsplanen bör utgöra ett av underlagen till den 
kommunala översiktsplanen. De vattenresurser som, utifrån 
exploatering och kommande vattenbehov, kan vara av intresse att 

                                                 
1 Plan- och bygglag (1987:10) 
2 Wikström, M. Kommunala vattenförsörjningsplaner – Innebörd och innehåll, 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Rapport 2006:99 
3 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier, Prop. 2001/01:130 
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nyttja inom den tidsperiod som vattenförsörjningsplanen siktar bör 
uppmärksammas i översiktsplanen för att minimera risken för 
olämpligt nyttande av resursen.   

1.3 Bakgrund  

1.3.1 Miljömål 

Miljömål finns på tre olika nivåer; nationella, regionala och lokala. De 
nationella miljömålen omfattar 16 områden och gäller för hela 
Sverige. Dessa har antagits av riksdagen. De regionala miljömålen 
utgår från riksdagens beslutade nationella miljömål. För Härryda 
kommun är det de regionala miljömålen för Västra Götalands län som 
gäller. Lokala miljömål beslutas på kommunnivå. Härryda kommun 
har sedan 2004 arbetat fram ett förslag till politiska inriktningsmål för 
miljö, vilka har antagits av kommunfullmäktige i juni 2009.   

Vattenförsörjningsplaner omfattas av de nationella och regionala 
miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god 
kvalitet.  

Delmål tre i det nationella och regionala miljömålet Levande sjöar och 
vattendrag definierar vattenförsörjningsplaner enligt följande: 

”Senast år 2009 ska vattenförsörjningsplaner med 
vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser ha upprättats för alla 
allmänna och större enskilda ytvattentäkter. Med större ytvattentäkter 
avses ytvatten som nyttjas för vattenförsörjning till fler än 50 personer 
eller distribuerar mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt”.  

Under åtgärdsförslag till delmål två i det nationella miljömålet 
Grundvatten av god kvalitet beskrivs att regionala 
vattenförsörjningsplaner bör upprättas. 

Av det regionala miljömålet Grundvatten av god kvalitet framgår att 
vattenförsörjningsplaner bör upprättas som en del av de åtgärder som 
krävs för att det regionala målet skall uppnås.  

I fördjupade utredningar till miljömålen föreslås att mål och åtgärder 
kring vattenförsörjningsplaner i framtiden skall omfattas av miljömålet 
God bebyggd miljö eftersom vattenförsörjning framförallt är en fråga 
om fysisk planering.  
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Av de lokala förslagen till inriktningsmål för miljö omfattas 
dricksvatten av målet Grundvatten av god kvalitet. Där framgår att 
alla kommuninvånare skall ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet.  

För mer information om bakgrund till kommunala 
vattenförsörjningsplaner se Bilaga 1. 

1.3.2 Vattendirektivet  

År 2000 implementerades vattendirektivet4 med tillhörande 
förordning5 i svensk lagstiftning. Sverige är i enlighet med detta 
direktiv uppdelat i fem distrikt med tillhörande vattenmyndigheter. 
Vattenmyndigheterna har i samarbete med Sveriges länsstyrelser 
samt SMHI och SGU definierat vattenförekomster för yt- och 
grundvatten. Enligt vattendirektivet skall alla vattenförekomster uppnå 
en god status år 2015.  

Under år 2009 har åtgärdsprogram samt förvaltningsplaner för 
vardera vattendistrikt publicerats. I åtgärdsprogrammen, som är 
bindande, kommer de åtgärder som kommer att krävas för att uppnå 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna att beskrivas. 
Förvaltningsplaner syftar till att beskriva pågående arbete inom ett 
vattendistrikt 

Miljömålsproposition Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier 
beskriver att vattenförsörjningsplaner kan utgöra en del i 
åtgärdsprogrammen. För mer information om bakgrund till 
kommunala vattenförsörjningsplaner se Bilaga 1. 

1.3.3 Miljöbalken   

I Miljöbalken (3 kap 1 §) anvisas att mark- och vattenområden skall 
användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov.  
Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning.  

                                                 
4 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 
2002 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område. 
5 Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 
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Detta innebär att en avvägning skall göras mellan bevarandeintresset 
(t.ex. för framtida dricksvattenförsörjning) och värdet att ta marken i 
anspråk för annat ändamål.  

Enligt Naturvårdsverket bör en vattenförsörjningsplan utformas inom 
ramen för kommunala planeringsåtgärder såsom fysisk planering, 
miljövårdsplanering och verksamhetsplanering. Det är därför viktigt 
att vattenförsörjningsplanen förankras kommunalt inom dessa 
arbetsområden och att vattenförsörjningsplanen utgör underlag till 
den kommunala översiktsplanen. För mer information om bakgrund 
till kommunala vattenförsörjningsplaner se Bilaga 1. 

1.4 Vattenförsörjningsplan för Härryda kommun 

Som en del i det kommunala arbetet med att uppfylla miljömålen och 
gällande lagstiftning samt för att underlätta den kommande 
planeringen upprättar Härryda kommun en vattenförsörjningsplan. 
Vattenförsörjningsplanen räcker över samma tidsperiod som den 
kommunala översiktsplanens längsta tidshorisont, det vill säga till år 
2050. Vattenförsörjningsplanen för Härryda kommun syftar till att 
belysa de yt- och grundvattenresurser som kan vara av intresse för 
en framtida allmän dricksvattenförsörjning. I vattenförsörjningsplanen 
belyses även förslag till mål och åtgärder för hur vattenförsörjningen 
skall tryggas framöver.  
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2 Metodik 

Den översiktliga metodiken i vattenförsörjningsplanen följer 
flödesschemat enligt Figur 1. I rapportens olika kapitel beskrivs mer 
detaljerat metodik och resultat för de olika rutorna i schemat.   

  

Figur 1. Översiktlig metodik för vattenförsörjningsplanens genomförande.  
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3 Begränsningar 

I vattenförsörjningsplanen har dricksvattenförekomster för den 
allmänna dricksvattenförsörjningen identifierats att vara prioriterade 
potentiella dricksvattenförekomster. Dessa förekomster har 
analyserats avseende översiktlig kvalitet, kvantitet, hot, påverkan och 
skydd. Övriga förekomster, som utifrån urvalskriterierna har valts ut 
att vara potentiella dricksvattenförekomster, redovisas endast 
översiktligt.  

Potentiella dricksvattenförekomster belägna utanför Härrydas 
kommungräns har inte identifierats även om dessa teoretiskt skulle 
kunna utgöra en resurs för kommunen. Motivet är att Härrydas 
vattenförsörjningsplan syftar till att utgöra ett underlag till den 
kommunala översiktsplanen, vilken inte omfattar andra kommuner.  

Potentiella dricksvattenförekomster som nyttjas eller kan komma att 
nyttjas enbart av andra kommuner har inte identifierats då dessa inte 
bedöms vara intressanta för Härryda kommuns 
dricksvattenförsörjning innan år 2050.  

En del av de förekomster som är belägna inom Härryda kommun men 
till viss del sträcker sig över kommungränsen är identifierade att 
utgöra en potentiell dricksvattenförekomst för kommunen. Detta gäller 
både sjöar, vattendrag och grundvatten. 

Sedan år 2005 har Sveriges fem vattenmyndigheter arbetat med att 
statusklassa de vattenförekomster som definierats i enlighet med 
EU:s ramdirektiv för vatten, det så kallade Vattendirektivet6. Syftet 
med statusklassningen är att utifrån bedömd status kunna se vilka 
åtgärder som är nödvändiga för att vattenförvaltningens mål om god 
status ska kunna uppnås. Västerhavets Vattenmyndighet har med 
hjälp av befintliga data samt övergripande påverkansbedömningar 
statusklassat samtliga vattenförekomster inom Härryda 
kommun, däribland de prioriterade potentiella förekomsterna som 
bedöms inom ramen för Härrydas vattenförsörjningsplan. 
Statusklassningen omfattar flera olika bedömningsgrunder och den 
tar ingen hänsyn till en förekomst lämplighet som dricksvattentäkt. 

                                                 
6 Europarlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 
om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens 
område. 
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Vid arbete med vattenförsörjningsplanen har bedömning av 
vattenkvalitet istället baserats på de normer som ligger till grund för 
att tillgodose en god dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelverkets 
föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. För de 
vattenförekomster där analysresultat saknas helt eller där 
vattenanalyserna är gamla (mer än 20 år) har ingen bedömning av 
vattenkvaliteten utförts.   

Vid bedömning av hot och påverkan har inte beaktats risker inom 
sabotage, kris och krig.  

Upprättande av vattenförsörjningsplanen har endast omfattat 
rekognoserande fältarbete.  
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4 Allmänt att beakta vid upprättande av ny 
vattentäkt 

4.1 Ytvatten 

Vid vattenuttag från en sjö eller vattendrag måste kontrolleras att 
vattentillgången är tillräcklig även under torrår. Ytvatten som har ett, i 
förhållande till vattenytan, litet tillrinningsområde används 
företrädesvis som vattentäkter då magasineringsförmågan är 
förhållandevis stor7. Det gör att vattenföringen till sjön eller 
vattendraget kan utjämnas och konstanta vattenuttag kan göras.8 

Vid dimensionering av dricksvattenuttag måste också beaktas att 
medellågvattenföringen måste finnas kvar i vattendraget efter uttag. 
Generellt bör vattenuttaget inte överstiga 10-15 % av resursens totala 
tillgång.9  

I ytvatten kan höga temperaturer ge en försämrad dricksvattenkvalitet 
och stor temperaturvariation kan ge svårigheter vid beredningen. Där 
så är möjligt bör en intagspunkt läggas under sjöns språngskikt för att 
vattnet skall hålla en så låg och jämn temperatur som möjligt10. I 
näringsrika sjöar kan detta dock innebära att vattnet blir syrefattigt 
under vissa tider av året varför exempelvis mangan kan lösas ut från 
bottensedimenten. Det kan av denna anledning vara fördelaktigt att 
ha mer än en intagspunkt i en sjö.11  

Intaget måste förläggas på en sådan plats och ett sådant djup att 
vattnet i möjligaste mån skyddas från föroreningar av något slag. För 
kännedom om detta bör strömning i vattnet studeras.12  

                                                 
7 Ett tillrinningsområde för ett ytvatten är avrinningsområdet exklusive 
vattenytan. Avrinningsområdet avgränsas av höjdryggar och är det område 
som ger vatten till ett ytvattensystem. 
8 Reinius, E. Vattenbyggnad. Del 2 Hydrologi och vattenreglering, 1969 
9 Nordström, A. Dricksvatten för en hållbar utveckling. Studentlitteratur 2005 
10 Med språngskikt avses det djup i en sjö där temperaturen under 
sommartid sjunker från den varma ytvattentemperaturen till den kalla 
bottenskikttemperaturen  
11 Svenska vatten- och avloppsverksföreningen. Dricksvattenteknik – 
ytvatten, Publikation P72, 1992 
12 Svenska vatten- och avloppsverksföreningen. Dricksvattenteknik – 
ytvatten, Publikation P72, 1992 
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4.2 Grundvatten i jordlager 

Vattenuttag av grundvatten görs med fördel i lösa jordlager. I det fall 
den naturliga grundvattentillgången inte är tillräcklig kan en 
förstärkning ske genom så kallad konstgjord infiltration där ytvatten 
leds upp och infiltreras i ett grundvattenmagasin. 
Grundvattentillgången kan även förstärkas genom så kallad 
inducerad infiltration vid strandnära uttagspunkter. Detta innebär att 
ytvattnet vid ett grundvattenuttag på naturlig väg infiltrerar från en sjö 
eller vattendrag till grundvattenmagasinet.  

Det är främst jordavlagringens materialsammansättning, 
vattengenomsläppliga förmåga, lagerföljd samt mäktighet och 
kontinuitet som avgör om en avlagring är lämplig för dricksvattenuttag 
eller inte. Gynnsamma förutsättningar förekommer i avlagringar som 
är mäktiga och enhetliga, har stor utbredning och en hög 
vattengenomsläpplighet. Stort avstånd mellan markyta och 
grundvattenyta är gynnsamt framförallt vid konstgjord infiltration då 
uppehållstiden, för det infiltrerade ytvattnet innan det bildar 
grundvatten, är längre.  

Avlagringens terrängläge samt omgivande jordarter kan påverka 
grundvattenbildningens storlek vilken är avgörande för hur mycket 
vatten som kan utvinnas. Ett gynnsamt läge är t.ex. en grusavlagring 
belägen nedanför ett större höjdområde och omgiven av 
genomsläppliga jordarter i kontakt med ytvatten. En ogynnsam 
förutsättning är t.ex. en grusavlagring på en dalsida eller uppe på ett 
höjdområde varifrån vattnet snabbt transporteras vidare bort från 
avlagringen. 
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DEL 2: 

VATTENFÖRSÖRJNING I HÄRRYDA KOMMUN 

Sammanfattning 

Härryda kommun samarbetar med kommunerna Bollebygd och Mark 
(BoHäM). Gemensamma möten sker där de tre kommunernas 
fullmäktige diskuterar framtida samarbete. Nyckeln är att se över 
kommungränserna och gemensamt arbeta för allas bästa.  

De allmänna huvudvattentäkterna i Härryda kommun utgörs av en 
ytvattentäkt (Finnsjön) och två grundvattentäkter (Rävlanda och 
Hällingsjö). Dessa står för ca 80 % av dricksvattenförsörjningen inom 
kommunen. De resterande 20 % försörjs av samfälligheter och 
enskilda dricksvattenanläggningar.   

Reservvattenförsörjningen för Finnsjöns distributionsområde sker 
genom distribution från Mölndal och Partille kommuner vilket 
temporärt täcker behovet vid en krissituation. I de 
distributionsområden som får sitt vatten från vattentäkterna i 
Rävlanda och Hällingsjö saknas reservvattenförsörjning. 
Nödvattenförsörjningen kan vid behov ordnas med hjälp av tankar. 

Inom ramen för vattenförsörjningsplanen har potentiella 
dricksvattenförekomster inom Härryda kommun identifierats. För 
identifiering av potentiella ytvattenförekomster har 
vattenmyndigheternas och länsstyrelsernas VISS-databas 
(Vatteninformationssystem Sverige) använts. VISS är ett system för 
att hantera information om svenska vattenförekomster. Vid 
identifiering av potentiella grundvattenförekomster har SGU:s 
hydrogeologiska databas nyttjats, vilket bland annat redovisar 
grundvattentillgången i jordlagren och berggrunden.  

Bedömning av möjliga uttagsmängder från berggrund kan inte göras 
på samma generella vis som i jordlager utan kräver undersökningar 
avseende sprickor i berggrunden. Några sådana utredningar har inte 
gjorts i Härryda kommun. Normalt är uttagskapaciteten i berggrund 
lägre än i de jordlagren. Av dessa anledningar har inga områden för 
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grundvattenuttag från berg identifierats som potentiella allmänna 
dricksvattenförekomster i Härryda kommun. 

Från de identifierade yt- och grundvattenförekomsterna har de 
resurser valts ut som, utifrån en rad urvalskriterier, bedöms utgöra en 
framtida potentiell dricksvattenresurs. Vilka dessa förekomster är 
redovisas nedan: 

 

Potentiella sjöar Potentiella vattendrag 
Potentiella 
grundvattenförekomster 

Finnsjön Öxsjön 
Mölndalsån (inloppet till 
Rådasjön) 

Mölnlycke 

Hornasjön 
Stora 
Stamsjön 

Mölndalsån (inloppet till 
Landvettersjön) 

Landvetter 

Nordsjön Gingsjön 
Mölndalsån (mellan 
förekomst V2 och V4) 

Härryda 

Stora 
Delsjön 

Lilla Delsjön 
Mölndalsån (utlopp 
V,Nedsjön) 

Aleslätten  

Stora 
Härsjön 

Lilla Härsjön 
Mölndalsån (inlopp 
V.Nedsjön) 

Rya Hed 

Stora 
Sturven 

Sandsjön 
Rolfsån (Storån) Grönhult 

Västra 
Nedsjön 

Stocksajön 
Rolfsån (Nolån) Mellan Västra och Östra 

Nedsjön 

Yxsjön Rådasjön Sörån Norr om Rävlanda 

Östersjön Gravsjön  Rävlanda 

Östra 
Ingsjön 

  Hällingsjö 

   Öster om Hällingsjö 
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5 Härryda kommun  

Härryda kommun ingår i den expansiva Göteborgsregionen. 
Kommunen omfattar en yta av 290 km2 och befolkning uppgår till 
drygt 33 600 invånare. Befolkningen ökade år 2008 med 1,9 %, vilket 
var den största befolkningsökningen sedan 1992. De flesta av 
kommunens invånare bor i kommunens västra delar.  

Kommunen utgörs av höglänt terräng genomskuren av Mölndalsåns 
och Storåns dalgångar. Skog, framförallt barrskog, är en 
framträdande naturtyp. Andelen jordbruksmark i kommunen har 
successivt minskat med åren och den befintliga är främst lokaliserad 
till de mäktiga dalgångarna, se Figur 2. Sjöar, myrar och vattendrag 
är också mycket vanliga naturtyper.  

 

Figur 2. Markanvändning inom Härryda kommun. Bakgrund Fastighetskartan, © 

Lantmäteriet. Ärende nr M 2006/1022.  

Kommunens grundvattentillgångar är främst belägna utmed 
Mölndalsåns och Storåns dalgångar samt söder om Gingsjön.  

Statistiska centralbyrån har gjort undersökningar av den totala 
vattenanvändningen i landet. För Härryda kommun finns en 
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undersökning gjord 1995, vilken anger att hushållen står för den 
största förbrukningen av den totala vattenanvändningen, ca 50 %. 
Jordbrukets och industrins användning är mycket liten om man jämför 
med kommuner i övriga Sverige. Däremot är den av, statistiska 
centralbyrån definierade, övriga förbrukningen stor. Hela 21 % 
utgjordes av övrig användning i kommunen jämfört med  
9 % för hela Sverige. Övrig användning utgörs av den delen av den 
allmänna dricksvattenförsörjningen som distribueras till offentlig 
förvaltning såsom skolor, daghem och hotell och restaurang.  

Landvetter flygplats är en stor förbrukare av dricksvatten. Av det 
allmänna dricksvattnet använder flygplatsen ca 5 %.  

I bland annat vattenförsörjningsfrågan samarbetar Härryda kommun 
med kommunerna Bollebygd och Mark (BoHäM). Gemensamma 
möten sker där de tre kommunernas fullmäktige diskuterar framtida 
samarbete. Nyckeln är att se över kommungränserna och 
gemensamt arbeta för allas bästa.  

5.1 Kommunala mål och visioner för vatten 

Härryda kommuns översiktsplan, Översiktsplan 2002, antogs av 
kommunfullmäktige 2002-01-21. Ett övergripande mål för hela 
översiktsplanen är en strävan mot det långsiktigt hållbara samhället.  

Härryda kommun har under 2008-2009 arbetat fram ett förslag till 
politiska inriktningsmål för miljö, vilka har överlämnats till 
kommunfullmäktige för beslut. Av dessa inriktningsmål omfattas 
dricksvatten av målet Grundvatten av god kvalitet. Där framgår att 
alla kommuninvånare skall ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet.  

Härryda kommun har en dagvattenpolicy som förordar lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Vid nyetableringar och 
ombyggnationer skall i första hand dagvatten och dräneringsvatten 
tas om hand på ett sådant sätt att vattendrag och spillvattenledningar 
inte behöver belastas ytterligare. Principen är att dagvattnet renas 
och fördröjs genom infiltration i markytor eller vegetationsskikt.      
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6 Nuvarande vattenförsörjning 

6.1 Allmänna vattentäkter och vattenverk  

De allmänna huvudvattentäkterna utgörs av en ytvattentäkt (Finnsjön) 
och två grundvattentäkter (Rävlanda och Hällingsjö), se Figur 3. 
Finnsjön förser Mölnlycke, Landvetter och Härryda samhällen med 
dricksvatten. Hällingsjö grundvattentäkt förser Hällingsjö samhälle 
och Rävlanda grundvattentäkt förser Rävlanda och Hindås samhällen 
med dricksvatten.       

De kommunala vattentäkterna Finnsjön, Rävlanda och Hällingsjö står 
för ca 80 % av dricksvattenförsörjningen inom kommunen, vilket 
motsvarar ca 26 000 personer. De resterande 20 % (ca 7 500 
personer) försörjs av samfälligheter och enskilda 
dricksvattenanläggningar.   

 

Figur 3. Allmänna vattentäkter inom Härryda kommun.  

6.1.1 Finnsjön  

Finnsjön vattentäkt förser ca 23 000 personer i samhällena 
Mölnlycke, Landvetter och Härryda samt Landvetter flygplats13 med 
dricksvatten. Förbrukningen är ungefär 4 440 m3/d (ca 51 l/s).  

                                                 
13 4,3 miljoner passagerare (2008) och 3 500 personal.  www.lfv.se  
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För att avleda vatten från Finnsjön finns en vattendom från 1964 
(dom A 57/1964 med deldomarna A 40/1962 samt A 25/196314). 
Vattendomen medger ett totalt uttag på 1 800 000 m3/år (motsvarar 
57 l/s). Under 2007 utnyttjades 90 % av Finnsjöns legala kapacitet. 
Nuvarande tillstånd beräknas kunna täcka behovet för planerade 
exploateringar inom verksamhetsområdet fram till år 2023.  

Intagssilen från Finnsjön ligger på ca 11 meters djup i den östra delen 
av sjön. Råvattnet pumpas via råvattenstationen med hjälp av tre 
pumpar till vattenverket, vilket är beläget ca 800 m från sjön. 
Ledningen från vattenverket, som distribuerar vatten till samhällena 
Landvetter och Härryda, är belägen i sjön Gröen. 

Det finns tre högreservoarer på ledningsnätet. Landvetter flygplats 
har en intern reservoar. 

Vattentäkten har ett vattenskyddsområde med 
vattenskyddsföreskrifter som fastställdes 1996. Arbete med 
uppdatering av Finnsjöns vattenskyddsområde i enlighet med 
Naturvårdsverkets handbok 2003:6 med allmänna råd om 
vattenskyddsområden (NFS 2003:16) pågår. 

6.1.2 Hällingsjö 

Hällingsjö grundvattenverk förser ca 320 personer i Hällingsjö tätort 
samt Eriksmyst samhälle med dricksvatten. Normal dygnsförbrukning 
är ca 50 m³ vilket motsvarar ca 20 % av kapaciteten i vattentäkten.   

Brunnen är ca 8 m djup belägen ca 300 meter från vattenverket. 
Under 2009 kommer brunnen att flyttas norrut eftersom området 
prioriteras för exploatering av nya bostäder.   

Vattenverket fungerar som tryckstation med en lågreservoar med 
volymen 50 m3. På ledningsnätet finns inga reservoarer.   

Den befintliga uttagsbrunnen har ett vattenskyddsområde med 
tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Då vattentäkten flyttas bör nytt 
vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter 

                                                 
14 Västerbygdens vattendomstol, dom den 17 december 1964 i mål A 
58/1961. 
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upprättas i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2003:6 med 
allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16).  

6.1.3 Rävlanda 

Rävlanda grundvattenverk förser ca 2 700 personer i Hindås och 
Rävlanda med dricksvatten. Den normala dygnsförbrukning ligger på 
ca 575 m³ vilket motsvarar knappt 70 % av kapaciteten i vattentäkten.   

Vattentäktens kapacitet är god. Genomförda provpumpningar anger 
att ca 860 m3/d i medeltal kan utvinnas. Temporärt kan uttaget uppgå 
till 1 296 m3/d.   

Brunnen är en grusfilterbrunn som är ca 17 meter djup belägen i nära 
anslutning till Storån.   

I Rävlanda finns en högreservoar och i Hindås finns en lågreservoar.   

Vattentäkten har ett aktuellt vattenskyddsområde med 
vattenskyddsföreskrifter som fastställdes av kommunfullmäktige 2007 
i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2003:6 med allmänna råd 
om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) 

6.2 Sammanställning allmänna vattentäkter och 
vattenverk 

I Tabell 1 visas en sammanställning över befintliga allmänna 
vattentäkter och vattenverk i Härryda kommun.  
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Tabell 1. Sammanställning över allmänna vattenverk inom Härryda kommun.  

 Allmänt vattenverk 

 Finnsjön Hällingsjö Rävlanda 

Tillhörande 
vattentäkt 

Finnsjön 
ytvattentäkt 

Hällingsjö 
grundvattentäkt

Rävlanda 
grundvattentäkt 

Anslutna 
samhällen 

Mölnlycke, 
Landvetter, 
Härryda 

Hällingsjö och 
Eriksmyst 

Rävlanda och Hindås 

Stora förbrukare 
Landvetter 
flygplats 

--- --- 

Antal anslutna 
personer  
år 2008 

23 000 320 2 700 

Vattenverkets 
dimensionerade 
kapacitet (m3/d) 

7 000 
336 
(råvattenpump) 

960 

Kapacitet 
vattentäkt (m3/d) 

4 930 (vattendom) 250 (bedömd) 
864 

(1296 momentant) 

Medeluttag (m3/d) 4 440 50 575 

Utnyttjandegrad 
Vattentäkt (kvoten 
mellan medeluttag 
och kapacitet 
vattentäkt) 

90 % 20 % 67 % 

Utnyttjandegrad 
Vattenverk (kvoten 
mellan medeluttag 
och kapacitet 
vattenverk) 

63 % 15 % 60 % 
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6.3 Allmänna verksamhetsområden 

I Figur 4 redovisas verksamhetsområden för den allmänna 
dricksvattenförsörjningen inom Härryda kommun. Övriga områden 
inom kommunen försörjs antigen av samfälligheter eller av enskilda 
dricksvattenanläggningar.  

 

Figur 4. Verksamhetsområden inom Härryda kommun.  

6.4 Samfälligheter och enskilda brunnar 

I områden utanför kommunens allmänna verksamhetsområden sker 
försörjningen genom samfälligheter och enskilda 
dricksvattenanläggningar.  

Dricksvattenförsörjningen från enskilda dricksvattenanläggningar 
förekommer inom områden där varken verksamhetsområden för 
allmän dricksvattenförsörjning eller samfälligheter finns. I Tabell 2 
redovisas vattentäkter som ägs och drivs av samfälligheter inom 
Härryda kommun. I Figur 5 redovisas vattentäkternas lokalisering.  
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Tabell 2. Vattentäkter som ägs av samfälligheter inom Härryda kommun.  

Vattentäkt 
Id nr 
(i Figur 5) 

Verksamhet Utformning Kommentar 

Eskilsby 
samfällighet 

1 Hushåll Borrad 240 m³/mån 

Bolåsa 
värdshus 

2 Restaurang Grävd 
--- 

Rävgården 3 Restaurang Borrad --- 
Storåns 
Värdshus  

4 
 

Restaurang 
och Hushåll  

Borrad --- 

Hällsnäs AB 5 
Restaurang 
och Hushåll 

Borrad --- 

Eskilsbyskolan 6 Skola Borrad --- 
Gårdscafé  7 Café  Grävd  --- 
Ryahed 
samfällighet 

8 Hushåll Borrad --- 

Karlssons 
Chark 

9 Charkuteri Borrad --- 

Landvetter 
Flygplats  

10 Flygplats  Reservoar  --- 

Stiftelsen 
Enandergården 

11 Hushåll Borrad --- 

 

 

Figur 5. Samfälligt ägda vattentäkter inom Härryda kommun.  
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6.5 Reservvattenförsörjning 

Reservvattenförsörjning kan ses som en alternativ 
dricksvattenproduktion på medellång till permanent sikt. En 
reservvattentäkt måste tillgripas under svåra förhållanden, när 
ordinarie vattentäkt inte längre kan fullgöra sin dricksvattenproduktion 
enligt de krav och normer som finns. Sådana förhållanden kan vara 
akut förorening, diffus påverkan, brott på råvattenledning etc.  

En reservvattentäkt har samma kvalitetskrav som en huvudvattentäkt 
och uttag bör kunna ske till liknande kapacitet. En reservvattentäkt 
kan förläggas till samma magasin som en huvudvattentäkt, men bör 
företrädesvis definieras till ett annat magasin. 

För Finnsjöns distributionsområde finns reservvattenledningar från 
både Mölndal och Partille kommuner vilka temporärt täcker behovet 
vid en krissituation. I de distributionsområden som får sitt vatten från 
vattentäkterna i Rävlanda och Hällingsjö saknas 
reservvattenförsörjning.  

6.6 Nödvattenförsörjning 

Nödvattenförsörjning innebär dricksvattenproduktion på kort sikt, 
exempelvis genom transport av dricksvattentankar. Nödvatten måste 
tillhandahållas under akuta förhållanden, när ordinarie 
dricksvattenproduktion inte längre kan tillgodose behoven enligt de 
krav och normer som finns. Akuta förhållanden kan vara förorening, 
påverkan, sabotage, brott på råvattenledning etc. 
Nödvattenförsörjningens varaktighet är normalt upp till några dygn.  

Nödvattnet skall hålla dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets 
föreskrifter och företrädelsevis tillhandahållas utan att utnyttja den 
ordinarie distributionsanläggningen.  

Vattenbehovet för en person under första dygnet är 3-5 l/dygn och 
stiger sedan för att klara de viktigaste behoven. Speciella 
samhällsinrättningar som sjukhus, servicehus, storkök, vårdcentraler, 
skolor etc. har andra behov15.  

                                                 
15 SLV, Beredskapsplanering för dricksvatten, 2005. 
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I Härryda kommun sker nödvattenförsörjningen genom möjlighet att 
låna in ett antal tankar från grannkommunerna. Nationellt 
nödvattenlager med utrustning finns närmast i Ljung16.   

6.7 Tidigare vattentäkter 

6.7.1 Västra Nedsjön 

Västra Nedsjön, belägen nära Hindås samhälle i den nordöstra delen 
av kommunen, har tidigare använts som allmän vattentäkt, se Figur 6. 
Västra Nedsjöns vattenverk var beläget i Hindås. Vattentäkten försåg 
fram till och med år 2000 Hindås samhälle med vatten. Vattendomen 
från 1982 (dom DVA 61 VA 38/82) är inte upphävd och medger ett 
uttag om 900 m3/d i genomsnitt och maximalt 1350 m3/d. Verket lades 
ner då Hindås samhälle kopplades på Rävlanda grundvattenverk.  

Vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter fastställdes 1982 
och gäller fortfarande. Uppdatering bör ske i enlighet med 
Naturvårdsverkets handbok 2003:6 med allmänna råd om 
vattenskyddsområden (NFS 2003:16).    

 

Figur 6. Vattenförekomster i Härryda kommun som tidigare har använts som 

allmänna vattentäkter.  

                                                 
16 Nödvattenlager i Ljung utlånas och godkänns av VAKA-gruppen, 
Industrivägen 1, 524 02 Ljung, Tel 020-302030.  
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6.7.2 Gravsjösystemet 

Gravsjösystemet (Gravsjön, Nordsjön och Östersjön), beläget i 
kommunens sydvästra del, var tidigare en planerad reservvattentäkt. 
Planerna på att nyttja sjön för reservvatten lades dock ned då 
utbyggnad av reservvattenledningar till grannkommunerna Partille 
och Mölndal genomfördes, se Figur 6. 

Under 1980-talet fanns planer på att överleda vatten från Gravsjön till 
Finnsjön för att säkra vattentillförseln till Finnsjöns vattenverk. Enligt 
vattendom från 1983 (dom DVA 19) medgavs tillstånd att överleda 
vatten från Gravsjön till Finnsjön intill en mängd av 3 013 m3/d. Från 
Finnsjön medgavs tillstånd enligt samma dom att bortleda vatten till 
en mängd av 4 931 m3/d exklusive den till Finnsjön från Gravsjön 
överledda vattenmängden. Vattendomen togs dock aldrig i anspråk 
och har upphört att gälla. 1996 fastställdes vattenskyddsföreskrifter 
för Gravsjösystemet, vilka har upphävts i ett beslut från länsstyrelsen 
från 2004.    

I det fall ett råvattenintag från Gravsjösystemet ska utredas på nytt 
kan det åter bli aktuellt med en ny ansökan om vattendom och 
vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter i enlighet med 
Naturvårdsverkets handbok 2003:6 med allmänna råd om 
vattenskyddsområden (NFS 2003:16).    

6.8 Vattentäkter som försörjer andra kommuner 

Öxsjön och Stora Stamsjön är belägna inom både Härryda och Lerum 
kommuner och utgör huvudvattentäkter för Lerums kommun, se Figur 
7. Rådasjön vilken delvis är belägen i Mölndals kommun utgör 
huvudvattentäkt för Mölndal och reservvattentäkt för Göteborg. Som 
reservvattentäkt nyttjas Rådasjön i regel flera månader 
sammanslaget över ett år.   
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Figur 7. Vattentäkter belägna inom Härryda kommun som försörjer andra kommuner.  

7 Potentiella dricksvattenförekomster inom 
Härryda kommun 

7.1 Identifiering av potentiella dricksvattenförekomster 

För identifiering av potentiella ytvattenförekomster inom Härryda 
kommun har vattenmyndigheternas och länsstyrelsernas VISS-
databas (VattenInformationsSystem Sverige) använts. VISS är ett 
system för att hantera information om svenska vattenförekomster 
Databasen ska fungera som stöd för vattenmyndigheternas 
rapportering till EU och även vara en plattform för samverkan med 
allmänheten.  

Ytvattenförekomster i VISS definieras enligt vattendirektivet som en 
angränsad och betydande ytvattenförekomst till exempel en sjö, ett 
magasin, en å, flod eller kanal. I VISS databasen presenteras både 
yt- och grundvattenförekomster. Vid identifiering av potentiella 
grundvattenförekomster inom Härryda kommun har dock SGU:s 
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hydrogeologiska databas nyttjats, vilket bland annat redovisar 
grundvattentillgången i jordlagren och berggrunden17.  

Från de ytvattenförekomster som presenteras i VISS-databasen har 
de resurser valts ut som bedöms utgöra en framtida potentiell 
dricksvattenresurs, se avsnitt 7.2.1 och 7.2.2.  

Från den hydrogeologiska databasen har de grundvattenförekomster 
valts ut som bedöms inneha en tillräckligt hög grundvattentillgång för 
att utgöra en betydande dricksvattenresurs, se avsnitt 7.2.3.  

7.2 Urvalskriterier 

7.2.1 Sjöar 

De sjöar som har en areal som är större än 0,5 km2 samt ett maximalt 
djup på minst 10 meter och en omsättningstid på minst ett år har valts 
ut som potentiella dricksvattenförekomster för Härryda kommun. 
Även de vattenresurser som idag fungerar som dricksvattentäkter 
men som inte uppfyller ovanstående kriterier har medtagits (Stora 
Stamsjön och Rådasjön). Gravsjön tillägges listan, trots en kort 
uppehållstid, då denna tillsammans med Finnsjön, Nordsjön och 
Östersjön utgör ett huvudspår för framtiden. Resultatet av urvalet 
redovisas i Tabell 3. I Bilaga 2 redovisas resursernas lokalisering 
med tillhörande id.nummer.   

                                                 
17 Grundvattentillgångar i Härryda kommun, skala 1:50 000, SGU 2007.  
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Tabell 3. Potentiella dricksvattenförekomster (sjöar) inom Härryda kommun 
utifrån urvalsparametrarna areal, djup och omsättningstid.  

Id.nummer 
Potentiell 
dricksvatten-
förekomst 

Sjöareal 
(km2)18        
>0,5 km2 

Maximalt 
djup (m)19 
>10 m 

Omsättningstid 
(år)20 > 1 år 

S1 Finnsjön 1,0 23 2,6 

S2 Hornasjön 1,2 24 8,7 

S3 Nordsjön 2,2 48 3,8 

S4 Stora Delsjön 1,2 23 Okänd, antar >1 

S5 Stora Härsjön 2,6 47 4,4 

S6 Stora Sturven 1,0 47,5 6,6 

S7 Västra Nedsjön 2,7 35 1,2 

S8 Yxsjön 1,1 18 1,9 

S9 Östersjön 1,0 25 1,6 

S10 Östra Ingsjön 1,8 50 1,6 

S11 Öxsjön 0,7 32 8,2 

S12 Stora Stamsjön 0,6 14 0,9 

S13 Gingsjön 0,9 22 2,5 

S14 Lilla Delsjön 0,5 18 Okänd, antar >1 

S15 Lilla Härsjön 0,9 19 2,6 

S16 Sandsjön 0,8 16 4,8 

S17 Stocksajön 0,8 40 5,6 

S18 Rådasjön 1,9 23 0,25 

S19 Gravsjön 0,5 14 0,2 

 

7.2.2 Vattendrag 

De vattendrag med ett avrinningsområde större än 30 km2 har valts ut 
som potentiella dricksvattenförekomster för Härryda kommun. Ett 
avrinningsområde avgränsas av höjdryggar och är det område som 
ger vatten till ett ytvattensystem.  

                                                 
18 VISS . VattenInformationsSystem Sverige, Vattenmyndigheterna och 
Länsstyrelserna.  
19 Sjödjup och sjövolym, SMHI 1999-10-29.  
20 Vattenöversikt för Härryda kommun, 1985.  
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Resultatet av urvalet redovisas i Tabell 4. I Bilaga 2 redovisas 
resursernas lokalisering med tillhörande id.nummer.  

Tabell 4. Potentiella dricksvattenförekomster (vattendrag) inom Härryda 
kommun utifrån urvalsparametern avrinningsområdets areal.  

Id.nummer Potentiell dricksvattenförekomst Avrinningsområdets 
area (km2) 

V1 Mölndalsån (inloppet till Rådasjön) 179 

V2 Mölndalsån (inloppet till Landvettersjön) 155 

V3 Mölndalsån (mellan V2 och V4) 92 

V4 Mölndalsån (utlopp V,Nedsjön) 68 

V5 Mölndalsån (inlopp V.Nedsjön) 40 

V6 Rolfsån (Storån) 415 

V7 Rolfsån (Nolån) 210 

V8 Sörån 108 

 

7.2.3 Grundvattenförekomster i jord 

De grundvattenförekomster i jord som enligt SGU:s bedömning har 
en lägsta grundvattentillgång på 1 l/s har valts ut som potentiella 
dricksvattenförekomster i Härryda kommun. Vilka dessa är 
framkommer av Tabell 5. I Bilaga 3a presenteras SGU:s karta med 
grundvattentillgångar i Härryda kommun, vilken redovisar 
grundvattenförhållanden i både jordlagren och berggrunden. I Bilaga 
3b redovisas resursernas lokalisering med tillhörande id.nummer.   

Tabell 5. Potentiella dricksvattenförekomster (grundvattenförekomster) inom 
Härryda kommun utifrån urvalsparametern grundvattentillgång (minst 1 l/s).  

Id.nummer Potentiell 
dricksvattenförekomst

Id.nummer Potentiell 
dricksvattenförekomst 

G1 Mölnlycke G7 Mellan Västra och Östra 
Nedsjön 

G2 Landvetter G8 Norr om Rävlanda 

G3 Härryda G9 Rävlanda 

G4 Aleslätten  G10 Hällingsjö 

G5 Rya Hed G11 Öster om Hällingsjö 

G6 Grönhult   
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7.2.4 Grundvatten i berg 

I SGU:s karta med grundvattentillgångar i Härryda kommun 
presenteras grundvattenförehållandena i berggrunden som 
uttagsmöjligheter i liter per timme. Inom Härryda kommun varierar 
uttagsmöjligheten inom intervallet 200-600 l/h (0,06-0,2 l/s) eller 600-
2000 l/h (0,2-0,6 l/s), se Figur 8 och Bilaga 3a. Inom större delen av 
kommunen utgörs kapaciteten av det högsta intervallet. Bedömning 
av möjliga uttagsmängder från berggrund kan inte göras på samma 
generella vis som i jordlager utan kräver undersökningar avseende 
sprickor i berggrunden. Några sådana utredningar har inte gjorts i 
Härryda kommun. Normalt är uttagskapaciteten i berggrund lägre än i 
de jordlagren. Av dessa anledningar har inga områden för 
grundvattenuttag från berg identifierats som potentiella allmänna 
dricksvattenförekomster i Härryda kommun. 

 

Figur 8. Uttagsmöjligheter i berg inom Härryda kommun.  

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
Härryda kommun 
Vattenförsörjningsplan 2009 
2009-08-18 

 
 

36 (181) 
Uppdrag 1311116000;  

p:\1313\1311433\000\10 
arbetsmtrl_dok\komplettering_härryda_vattenförsörjningsplan\1007
05_komplettering_härryda_vattenförsörjningsplan_antagen_kf_200

9 10 19 doc

 

 
 

ra
01

s 
20

08
-0

6-
03

 

DEL 3: 

PRIORITERADE POTENTIELLA 
DRICKSVATTENFÖREKOMSTER  

 

Sammanfattning 

De vattenförekomster som kan vara av intresse för den allmänna 
dricksvattenförsörjningen i Härryda kommun fram till år 2050, har 
valts ut bland de tidigare redovisade potentiella 
dricksvattenförekomsterna. Urvalet bland de potentiella 
dricksvattenförekomsterna har baserats på vattenförekomsternas 
naturliga förutsättningar samt på Härryda kommuns framtida 
exploateringsplaner och visioner om den allmänna 
vattenförsörjningen. 

De vattenförekomster som bedöms vara prioriterade och potentiella 
för dricksvattenuttag redovisas i figurerna nedan.  

Sjöar: 
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Vattendrag: 

 

 

 

 

Grundvatten i jord: 
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Motiven för prioritering av de olika förekomsterna är:  

Potentiella prioriterade 

vattenförekomster 

Motiv för prioritering 

Sjöar 

Finnsjön Finnsjön utgör idag huvudvattentäkt för Härryda kommun och 

avses även i framtiden att användas som dricksvattentäkt. 

Gravsjön Eventuellt skulle Gravsjön kunna ingå i en framtida vattentäkt 
tillsammans med Nordsjön och Östersjön för att i så fall ersätta 
Finnsjön som huvudvattentäkt eller utgöra reservvattentäkt för 

Finnsjöns distributionsområde. Gravsjön skulle också, genom 
överpumpning, kunna fungera som förstärkning till Finnsjön i 
det fall kapacitetsbrist uppstår.  

Nordsjön och Östersjön Nordsjön och Östersjön kan tillsammans vara ett alternativ till 

Finnsjön som huvudvattentäkt eller fungera som 
reservvattentäkt för Finnsjöns distributionsområde. Eventuellt 
skulle även Gravsjön kunna ingå i en framtida vattentäkt 

tillsammans med Nordsjön och Östersjön. 

Västra Nedsjön Vatten från Västra Nedsjön skulle kunna nyttjas för konstgjord 
infiltration för att förstärka den naturliga grundvattenbildningen i 
grundvattenförekomsten Grönhult, vilken är belägen i direkt 

anslutning till sjön. Eventuellt skulle även Västra Nedsjön 
kunna nyttjas som reservvattentäkt för Rävlanda 
distributionsområde.  

Gingsjön Gingsjön kan eventuellt nyttjas för förstärkning av den naturliga 

grundvattenbildningen för grundvattenförekomsten Hällingsjö 
antingen genom konstgjord eller inducerad infiltration.    

Vattendrag 

Mölndalsån Mölndalsån kan eventuellt nyttjas för förstärkning av 

grundvattenbildningen i de närliggande 
grundvattenförekomsterna Aleslätten, Rya hed eller Grönhult 
genom konstgjord eller inducerad infiltration.   
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Potentiella prioriterade 

vattenförekomster 

Motiv för prioritering 

Grundvattenförekomster 

Aleslätten Vid Aleslätten kan den naturliga grundvattenbildningen 
förstärkas genom konstgjord infiltration från Mölndalsån. 
Alternativt kan Aleslätten nyttjas tillsammans med Rya Hed och 

Grönhult för uttag av grundvatten för vidare distribution 
västerut i det fall Finnsjön i framtiden inte längre ska användas 
som vattentäkt.  

Rya Hed Grundvattentillgången på Rya Hed kan förstärkas genom 

konstgjord eller inducerad infiltration från Mölndalsån. Vid 
gynnsamma förutsättningar finns möjlighet att området ensamt 
kan användas för distribution västerut i det fall Finnsjön i 

framtiden inte längre ska nyttjas. Området Rya Hed är också 
intressant för framtida reservvattenförsörjning av tätorterna 
Hindås, Hällingsjö och Rävlanda. Rya Hed skulle då antingen 

kunna fungera enskilt eller i kombination med området 
Grönhult.  

Grönhult Vid Grönhult kan den naturliga grundvattenbildningen 
förstärkas genom konstgjord eller inducerad infiltration från 

Mölndalsån. Alternativt kan Grönhult nyttjas tillsammans med 
Rya Hed och Aleslätten för uttag av grundvatten för vidare 
distribution västerut i det fall Finnsjön i framtiden inte längre 

ska användas som vattentäkt. Tillsammans med Rya Hed är 
Grönhult dessutom av intresse för reservvattenförsörjning för 
tätorterna Hindås, Hällingsjö och Rävlanda. 

Hällingsjö Grundvattenförekomsten utgör idag huvudvattentäkt för 

Härryda kommun och avses även i framtiden att användas som 
dricksvattentäkt. Dessutom kan Marks kommun i framtiden 
eventuellt komma att ha intresse av dricksvattenuttag från 

området.  

Rävlanda Grundvattenförekomsten utgör idag huvudvattentäkt för 
Härryda kommun och avses även i framtiden att användas som 
dricksvattentäkt.  
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För var och en av de prioriterade potentiella vattenförekomsterna har 
bedömningar gjorts avseende förekomsternas kapacitet, 
vattenkvalitet, hot och påverkan samt allmänna skydd och befintligt 
värde i form av redan befintliga installationer såsom vattenverk, 
pumpstationer och ledningar kopplade till förekomsterna.   

Bedömningen av kapacitet, vattenkvalitet är absolut, det vill säga den 
redogör för faktiska värden som konstaterats genom geologiska och 
hydrologiska undersökningar respektive vattenprovtagning. 
Bedömningen av övriga parametrar, hot och påverkan samt allmänna 
skydd och befintligt värde ar, är relativ och uppdelad i tre olika nivåer; 
låg, måttlig och hög. Att skalan är relativ betyder att förhållandena i 
tillrinningsområdena till de olika förekomsterna jämförs med varandra. 
Bedömningarna ska alltså endast ses som ett verktyg att jämföra de 
olika förekomsterna med varandra. Att använda bedömningen för 
jämförelse med vattenförekomster i andra kommuner är inte möjlig 
utifrån denna bedömning.  

Hur värderingsskalan och färgskalan för de olika parametrarna är 
uppbyggd framgår nedan. Sammantaget är grön färg mest gynnsamt 
och orange färg minst gynnsamt för vattenförekomsterna.  

 

 Bedömning 

Hotnivå Hög Måttlig Låg 

Skyddsnivå Låg Måttlig Hög 

Värdenivå Låg Måttlig Hög 

 

                                        Minst gynnsamt                                                     Mest gynnsamt 
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 POTENTIELLA PRIORITERADE YTVATTENFÖREKOMSTER 

 Finnsjön Gravsjön Nordsjön Östersjön Västra 
Nedsjön 

Gingsjön Mölndalsån 

KAPACITET        

Storleksordning på 

bedömd kapacitet. 

Intervall mellan torrår 

och normalår (l/s) 

30-115 15-60 20-95 35-135 55-255 20-100 55-110 

VATTENKVALITET        

Parametrar som 
måste justeras i 
vattenverk 

Turbiditet 

Färgtal 

CODMn, 

pH, antal 

mikroorg.  

E-coli 

bakterier 

Koliforma 

bakterier 

Ingen 

uppgift 

Ingen 

uppgift 

Ingen 

uppgift 

Färgtal 

Järn 

Mangan 

E-coli 

bakterier 

pH 

Färgtal 

pH 

Ingen uppgift 

HOT OCH PÅVERKAN       

Bostäder Hög Måttlig Låg Låg Hög Måttlig Måttlig 

Avlopp Hög Hög Låg Låg Hög Hög Hög 

Väg och järnväg Måttlig Måttlig Måttlig Måttlig Hög Hög Hög 

Lantbruk Låg Låg Låg Låg Låg Låg Låg 

Förorenade områden Låg Låg Låg Låg Låg Låg Måttlig 

Miljöfarlig 
verksamhet 

Måttlig Låg Låg Låg Låg Låg Måttlig 

Brister i 
vattenförsörjningen  

Hög - - - Måttlig - - 

Klimatförändringar Måttlig Låg Låg Låg Måttlig Låg Hög 

ALLMÄNNA SKYDD       

Vattenskyddsområde Måttlig Låg Låg Låg Måttlig Låg Låg 

Strandskydd Hög Låg Måttlig Hög Låg Låg Måttlig 

Geologiskt skydd Låg Måttlig Låg Måttlig Hög Hög Hög 

Övriga skydd Måttlig Låg Låg Låg Låg Låg Låg 

BEFINTLIGA VÄRDEN       

Befintliga värden Hög Låg Låg Låg Måttlig Låg Låg 
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  POTENTIELLA PRIORITERADE 
GRUNDVATTENFÖREKOMSTER 

 Aleslätten Rya Hed Grönhult Hällingsjö Rävlanda 

KAPACITET      

Storleksordning på bedömd 

kapacitet enligt SGU (l/s) 5-25 5-25 5-25 5-25 1-5 

Storleksordning på bedömd 

kapacitet enligt tidigare 

utredningar (l/s) 
- - - - 10 

VATTENKVALITET      

Parametrar som måste 
justeras i vattenverk 

Ingen 

uppgift 

Ingen 

uppgift 

Ingen 

uppgift 

E-coli 

bakterier 

pH 

E-coli 

bakterier 

pH

HOT OCH PÅVERKAN      

Bostäder Låg Måttlig Hög Hög Hög 

Avlopp Måttlig Måttlig Hög Hög Hög 

Väg och järnväg Måttlig Hög Hög Måttlig Hög 

Lantbruk Låg Låg Låg Låg Hög 

Materialtäkter Måttlig Hög Låg Måttlig Måttlig 

Förorenade områden Låg Låg Låg Måttlig Måttlig 

Miljöfarlig verksamhet Låg Måttlig Måttlig Måttlig Hög 

Brister i vattenförsörjningen - - - Hög Hög 

Klimatförändringar Låg Hög Hög Måttlig Måttlig 

ALLMÄNNA SKYDD      

Vattenskyddsområde Låg Låg Låg Måttlig Måttlig 

Strandskydd - Måttlig Låg Låg Hög 

Geologiskt skydd Måttlig Låg Låg Måttlig Måttlig 

Övriga skydd Låg Låg Låg Låg Låg 

BEFINTLIGA VÄRDEN      

Befintliga värden Låg Låg Låg Måttlig Hög 
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8 Prioriterade potentiella 
dricksvattenförekomster inom Härryda 
kommun 

De vattenresurser som kan vara av intresse för en allmän 
dricksvattenförsörjning fram till år 2050, har valts ut bland de tidigare 
redovisade potentiella dricksvattenförekomsterna inom Härryda 
kommun. Urvalet bland de potentiella dricksvattenförekomsterna har 
baserats på vattenförekomsternas naturliga förutsättningar samt på 
Härryda kommuns framtida exploateringsplaner och visioner om den 
allmänna vattenförsörjningen.  

8.1 Prioriterade potentiella sjöar 

De sjöar som bedöms utgöra prioriterade potentiella 
vattenförekomster inom den tidsperiod som vattenförsörjningsplanen 
räcker presenteras nedan. Sjöarnas lokalisering redovisas i Figur 9 
samt i Bilaga 4. Numreringen inom parentes hänvisar till benämning i 
bilaga 4.  

o Finnsjön (S1) 
o Gravsjön (S19) 
o Nordsjön (S3) 
o Östersjön (S9) 
o Västra Nedsjön (S7) 
o Gingsjön (S13) 
 

 

Figur 9. Prioriterade potentiella sjöar inom Härryda kommun.  
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Informationen till de den hydrologiska beskrivningen av sjöarna som 
följer i nästkommande avsnitt är hämtad från Vattenöversikten för 
Härryda kommun från 1985.  

Uppgifter om markanvändning kommer från den digitala ekonomiska 
kartan över Härryda kommun. De olika marktyperna som redovisas är 
bebyggelse, odlad mark, öppen mark, skogsmark och vatten. I 
underlaget redovisas inte mindre samhällen eller samlad bebyggelse 
som bebyggelse utan ytan är inkluderad i marktypen öppen mark. 
Nedan redogörs också för motiven till prioritering av de enskilda 
förekomsterna.  

8.1.1 Finnsjön 

Hydrologi 

Finnsjön ingår i Kungsbackaåns avrinningsområde21. Finnsjön är en 
klarvattensjö som avvattnar Långetjärn och Örtjärn. Finnsjön fungerar 
idag som en allmän dricksvattentäkt. Det maximala djupet uppgår till 
23 meter och omsättningstiden är ca 2,6 år. Finnsjöns yta är ca 1 km2 
och volymen är 7,7*106 m3. Sjöns avrinningsområde redovisas i Figur 
10 samt i Bilaga 4.  

Markanvändning 

Fördelningen mellan olika marktyper i Finnsjöns avrinningsområde 
presenteras i Tabell 6 nedan. I tabellen framgår att området 
huvudsakligen täcks av skog och att öppen mark har ungefär lika stor 
utbredning som den samlade bebyggelsen. Med undantag för 
Mölnlycke samhälle redovisas den samlade bebyggelsen inom 
området inom marktypen öppen mark. Utbredningen av odlad mark är 
mycket begränsad.  

                                                 
21 Ett avrinningsområde avgränsas av höjdryggar och är det område som ger 
vatten till ett ytvattensystem. 
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Tabell 6. Arealer av olika marktyper inom Finnsjöns avrinningsområde.  

Finnsjöns avrinningsområde 
Marktyp Areal (km²) 
Bebyggelse 0,5 
Odlad mark 0,1 
Öppen mark 0,4 
Skogsmark 4,6 
Vatten 1,3 
Totalt: 6,9 

 

Motiv för prioritering 

Finnsjön utgör idag huvudvattentäkt för Härryda kommun och är 
prioriterad eftersom den även i framtiden avses att användas som 
dricksvattentäkt. 
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Figur 10. Finnsjöns avrinningsområde. Bakgrund ortofoto Härryda kommun, © 

Härryda kommun. 
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8.1.2 Gravsjön 

Hydrologi 

Gravsjön är en grund klarvattensjö som ingår i Kungsbackaåns 
avrinningsområde22. Medeldjupet uppgår till ca 5 meter. Det 
maximala djupet uppgår till 14 meter. Gravsjön ligger längst ner i ett 
större avrinningsområde och avvattnar många större sjöar. 
Omsättningstiden uppskattas till 0,2 år och sjöarealen är ca 0,5 km2. 
Volymen uppgår till 2,3*106 m3. Vid bedömning av kapacitet, hot och 
skydd för vattenförekomsten beaktas endast förekomstens primära 
avrinningsområde, det vill säga inte tillflöden från Nordsjön och 
Östersjön. Sjöns primära avrinningsområde redovisas i Figur 11 samt 
i Bilaga 4. 

Markanvändning 

Fördelningen mellan olika marktyper i det som utgör Gravsjöns 
avrinningsområde, utan tillrinningen från uppströms belägna sjöar 
medräknade, presenteras i Tabell 7 nedan. I tabellen framgår att 
området huvudsakligen täcks av skog och att öppen mark har ungefär 
lika stor utbredning som den sjöarealen i området. Den samlade 
bebyggelsen inom området redovisas som marktypen öppen mark. 
Inom området är utbredningen av odlad mark mycket liten (avrundat 
till närmsta tiondels km² är utbredningen noll). 

Tabell 7. Arealer av olika marktyper inom Gravsjöns avrinningsområde.  

Gravsjöns avrinningsområde 
Marktyp Areal (km²) 
Odlad mark 0 
Öppen mark 0,6 
Skogsmark 2,6 
Vatten 0,5 
Totalt: 3,7 

 

Motiv för prioritering 

Eventuellt skulle Gravsjön kunna ingå i en framtida vattentäkt 
tillsammans med Nordsjön och Östersjön för att i så fall ersätta 

                                                 
22 Ett avrinningsområde avgränsas av höjdryggar och är det område som ger 
vatten till ett ytvattensystem. 
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Finnsjön som huvudvattentäkt eller utgöra reservvattentäkt för 
Finnsjöns distributionsområde. Gravsjön skulle också, genom 
överpumpning, kunna fungera som förstärkning till Finnsjön i det fall 
kapacitetsbrist uppstår.  

 

Figur 11. Gravsjöns  avrinningsområde. Bakgrund ortofoto Härryda kommun, © 

Härryda kommun. Område där ortofoto saknas ligger I Mölndals kommun. Bakgrund 

utgörs av fastighetskartan, © Lantmäteriet Ärende nr M 2006/1022.  
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8.1.3 Nordsjön 

Hydrologi 

Nordsjön ingår i Kungsbackaåns avrinningsområde23. Sjöns yta är ca 
2,2 km2. Det maximala djupet är ca 48 meter och omsättningstiden 
uppgår till ca 3,8 år. Volymen är 36,3*106 m3. Nordsjön avvattnas till 
Gravsjön. Nordsjön har förbindelse med den uppströms belägna 
Östersjön. Vid bedömning av kapacitet, hot och skydd för 
vattenförekomsten beaktas endast förekomstens primära 
avrinningsområde, det vill säga inte tillflödet från Östersjön. Sjöns 
primära avrinningsområde redovisas i Figur 12 samt i Bilaga 4. 

Markanvändning 

Fördelningen mellan olika marktyper i det som utgör Nordsjöns 
avrinningsområde, utan tillrinningen från Östersjön medräknad, 
presenteras i Tabell 8 nedan. I tabellen framgår att området 
huvudsakligen täcks av skog och att arealen vatten utgör nästan  
40 % av avrinningsområdet. Inom området är utbredningen av odlad 
mark mycket liten (avrundat till närmsta tiondels km² är utbredningen 
noll). Bebyggelsen inom området redovisas som marktypen öppen 
mark. 

Tabell 8. Arealer av olika marktyper inom Nordsjöns avrinningsområde. 

Nordsjöns avrinningsområde 
Marktyp Areal (km²) 
Odlad mark 0 
Öppen mark 0,3 
Skogsmark 3,6 
Vatten 2,2 
Totalt: 6,1 

 

Motiv för prioritering 

Nordsjön och Östersjön kan tillsammans vara ett alternativ till 
Finnsjön som huvudvattentäkt eller fungera som reservvattentäkt för 
FInnsjöns distributionsområde. Eventuellt skulle även Gravsjön kunna 

                                                 
23 Ett avrinningsområde avgränsas av höjdryggar och är det område som ger 
vatten till ett ytvattensystem. 
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ingå i en framtida vattentäkt tillsammans med Nordsjön och 
Östersjön. 

 

Figur 12. Nordsjöns avrinningsområde. Bakgrund ortofoto Härryda kommun, © 

Härryda kommun. Område där ortofoto saknas ligger i Mölndals kommun. Bakgrund 

utgörs av fastighetskartan, © Lantmäteriet Ärende nr M 2006/1022. 
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8.1.4 Östersjön 

Hydrologi 

Östersjön ingår i Kungsbackaåns avrinningsområde och avvattnas till 
Nordsjön24. Östersjöns yta är ca 1 km2, omsättningstiden är ca 1,6 år 
och volymen är 8,8*106 m3. Det maximala djupet uppgår till ca 25 
meter. Sjöns avrinningsområde redovisas i Figur 13 samt i Bilaga 4. 

Markanvändning 

Fördelningen mellan olika marktyper i det som utgör Östersjöns 
avrinningsområde presenteras i Tabell 9 nedan. I tabellen framgår att 
området huvudsakligen täcks av skog och att arealen vatten utgör ca 
13 % av avrinningsområdet. Inom området är utbredningen av odlad 
mark och öppen mark ringa. Bebyggelsen inom området redovisas 
som marktypen öppen mark. 

Tabell 9. Arealer av olika marktyper inom Östersjöns avrinningsområde. 

Östersjöns avrinningsområde 
Marktyp Areal (km²) 
Odlad mark 0,2 
Öppen mark 0,6 
Skogsmark 6,3 
Vatten 1,1 
Totalt: 8,2 

 

Motiv för prioritering 

Nordsjön och Östersjön kan tillsammans vara ett alternativ till 
Finnsjön som huvudvattentäkt eller fungera som reservvattentäkt för 
FInnsjöns distributionsområde. Eventuellt skulle även Gravsjön kunna 
ingå i en framtida vattentäkt tillsammans med Nordsjön och 
Östersjön. 

                                                 
24 Ett avrinningsområde avgränsas av höjdryggar och är det område som ger 
vatten till ett ytvattensystem. 
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Figur 13. Östersjöns avrinningsområde. Bakgrund ortofoto Härryda kommun, © 

Härryda kommun. Område där ortofoto saknas ligger i Mölndals kommun. Bakgrund 

utgörs av fastighetskartan, © Lantmäteriet Ärende nr M 2006/1022. 
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8.1.5 Västra Nedsjön 

Hydrologi 

Västra Nedsjön är en klarvattensjö som ingår i Mölndalsåns 
avrinningsområde25. Det maximala djupet uppgår till ca 35 meter. 
Volymen uppgår till 33*106 m3 och sjöarealen är 2,7 km2. Mölndals 
Kvarnby har regleringsrätten för sjön enligt vattendom från 1921. 
Västra Nedsjön är reglerad och ytan får som mest variera 2,85 m. 
Magasinsvolymen i Östra- och Västra Nedsjön är mycket god. 
Tillsammans har dessa båda sjöar en magasinsvolym på ca 31*106 
m3, vilket bedöms motsvara ungefär halva årsnederbörden eller ett 
helt års avrinning. Vid bedömning av kapacitet, hot och skydd för 
vattenförekomsten beaktas endast förekomstens primära 
avrinningsområde, det vill säga inte tillflödet från Östra Nedsjön.  

Sjöns primära avrinningsområde redovisas i Figur 14 samt i Bilaga 4. 

Markanvändning 

Fördelningen mellan olika marktyper i det som utgör Västra Nedsjöns 
avrinningsområde presenteras i Tabell 10 nedan. I tabellen framgår 
att området huvudsakligen täcks av skog och att vatten utgör ca 18 % 
av avrinningsområdet. Inom området är utbredningen av odlad mark 
mycket liten. Den samlade bebyggelsen inom området, såsom 
Hindås samhälle, redovisas inom marktypen öppen mark.  

Tabell 10. Arealer av olika marktyper inom Västra Nedsjöns 
avrinningsområde. 

Västra Nedsjöns avrinningsområde 
Marktyp Areal (km²) 
Odlad mark 0,5 
Öppen mark 1,9 
Skogsmark 11,4 
Vatten 3,1 
Totalt: 16,9 

                                                 
25 Ett avrinningsområde avgränsas av höjdryggar och är det område som ger 
vatten till ett ytvattensystem. 
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Motiv för prioritering 

Västra Nedsjön prioriteras då den på goda grunder tidigare har 
fungerat som dricksvattentäkt för kommunen och det finns en 
möjlighet att vattentäktsverksamheten i sjön kan upptas på nytt. 
Vatten från Västra Nedsjön skulle också kunna nyttjas för konstgjord 
infiltration för att förstärka den naturliga grundvattenbildningen i 
grundvattenförekomsten Grönhult, vilken är belägen i direkt 
anslutning till sjön. Eventuellt skulle även Västra Nedsjön kunna 
nyttjas som reservvattentäkt för Rävlanda distributionsområde. Västra 
Nedsjön skulle också i framtiden kunna utgöra reservvattentäkt för 
Hindås samhälle. Ytterligare ett motiv för att prioritera Västra Nedsjön 
är att Göteborgs Stad, i vattentäktssyfte, visat intresse för hela stråket 
med sjöar och vattendrag som leder till Rådasjön.  
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Figur 14. Västra Nedsjöns avrinningsområde. Bakgrund ortofoto Härryda kommun, © 

Härryda kommun. Område där ortofoto saknas ligger i Bollebygds kommun. 

Bakgrund utgörs av fastighetskartan, © Lantmäteriet Ärende nr M 2006/1022. 

8.1.6 Gingsjön 

Hydrologi 

Gingsjön är en klarvattensjö som ingår i Rolfsåns 
avrinningsområde26. Sjöns maximala djup uppgår till 22 meter och 

                                                 
26 Ett avrinningsområde avgränsas av höjdryggar och är det område som ger 
vatten till ett ytvattensystem. 
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sjöns areal är 0,9 km2. Volymen uppgår till 7,9*106 m3 . Gingsjöns 
avrinningsområde är relativt litet och omsättningstiden uppgår till 2,5 
år.  Sjön är reglerad genom en kvarndamm enligt vattendom från 
1845. Sedan 1968 nyttjas inte vattenkraften längre. Dammluckorna 
hålls dock öppna under vårfloden för att förhindra översvämning och 
stängda vid låga vattenflöden för att undvika torrläggning av 
Gingsjöns stränder. Gingsjöns yta får som mest variera 1,8 m. 
Regleringsrätten innehas av fastigheten Hällingsjö 1:1. Sjöns 
avrinningsområde redovisas i Figur 15 samt i Bilaga 4. 

Markanvändning 

Fördelningen mellan olika marktyper i det som utgör Gingsjöns 
avrinningsområde presenteras i Tabell 11 nedan. I tabellen framgår 
att området huvudsakligen täcks av skog och att öppen mark utgör ca 
10 % av avrinningsområdet. Inom området är utbredningen av odlad 
mark mycket liten (avrundat till närmsta tiondels km² är utbredningen 
noll). Den samlade bebyggelsen inom området, såsom norra delen av 
Hällingsjö samhälle och Eriksmyst, redovisas inom marktypen öppen 
mark. 

Tabell 11. Arealer av olika marktyper inom Gingsjöns avrinningsområde. 

Gingsjöns avrinningsområde 
Marktyp Areal (km²) 
Odlad mark 0 
Öppen mark 0,6 
Skogsmark 4,7 
Vatten 1,1 
Totalt: 6,4 

 

Motiv för prioritering 

Gingsjön är prioriterad då denna eventuellt skulle kunna nyttjas för 
förstärkning av den naturliga grundvattenbildningen antingen genom 
konstgjord infiltration eller genom inducerad infiltration för 
grundvattenförekomsten Hällingsjö. Eventuellt är Marks kommun 
intresserade av ett vattenuttag ur grundvattenmagasinet vid 
Hällingsjö, varför det bedöms kunna bli aktuellt med en förstärkt 
grundvattenbildning från Gingsjön för att öka kapaciteten.  
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Figur 15. Gingsjöns avrinningsområde. Bakgrund ortofoto Härryda kommun, © 

Härryda kommun.  
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8.2 Prioriterade potentiella vattendrag 

De vattendrag som bedöms utgöra prioriterade potentiella 
vattenförekomster inom den tidsperiod som vattenförsörjningsplanen 
räcker presenteras nedan. Vattendragens lokalisering redovisas i 
Figur 16 samt i Bilaga 4.  

o Mölndalsån (V3) 
o Mölndalsån (V4) 

 

Figur 16. Prioriterade potentiella vattendrag inom Härryda kommun.  

Fortsättningsvis benämns denna vattenförekomst Mölndalsån.  

Informationen till de den hydrologiska beskrivningen av Mölndalsån 
som följer i nästkommande avsnitt är hämtad från Vattenöversikten 
för Härryda kommun från 1985 och från Göta älvs 
vattenvårdsförbund27. 

Uppgifter om markanvändning kommer från den digitala ekonomiska 
kartan över Härryda kommun. De olika marktyperna som redovisas är 
bebyggelse, odlad mark, öppen mark, skogsmark och vatten. I 
underlaget redovisas inte mindre samhällen eller samlad bebyggelse 
som bebyggelse utan ytan är inkluderad i marktypen öppen mark.  
                                                 
27 Göta älvs vattenvårdsförbund, Rapport avseende vattendragskontroll 
2007. 
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Nedan redogörs också för motiven till prioritering av 
vattenförekomsten.  

8.2.1 Mölndalsån 

Hydrologi 

Mölndalsån har sitt källområde 120 m ovan havet kring Östra och 
Västra Nedsjöarna och vattensystemet sträcker sig genom Bollebygd, 
Härryda, Lerum, Partille, Mölndals och Göteborgs kommuner. 
Mölndalsåns vattensystem har ett avrinningsområde med en total yta 
av 268 km² där sjöarealen utgör 10 %28. Nederbörden i den delen av 
avrinningsområdet som utgör potentiell prioriterad vattenförekomst är 
årligen i genomsnitt 900–950 mm. Vid bedömning av hot och skydd 
för vattenförekomsten beaktas endast förekomstens primära 
avrinningsområde, det vill säga inte tillflödet från Västra Nedsjön eller 
från Öjesjön och Björkesjön. Det primära avrinningsområdet till den 
aktuella sträckan av Mölndalsåns redovisas i Figur 17 samt i Bilaga 4.  

Markanvändning 

Fördelningen mellan olika marktyper i det som utgör 
avrinningsområde till vattenförekomsten Mölndalsån, såsom här har 
avgränsats, presenteras i Tabell 12 nedan. I tabellen framgår att 
området huvudsakligen täcks av skog och att öppen mark utgör ca  
10 % av avrinningsområdet. Inom området är utbredningen av vatten 
och odlad mark liten. Den samlade bebyggelsen inom området, 
såsom västra delen av Hindås, Rya Hed och Rya, redovisas inom 
marktypen öppen mark. 

Tabell 12. Arealer av olika marktyper inom Mölndalsåns avrinningsområde. 

Mölndalsåns avrinningsområde 

Marktyp Areal (km²) 
Odlad mark 0,2 
Öppen mark 2,3 
Skogsmark 19,2 
Vatten 0,5 
Totalt: 22,2 

                                                 
28 Ett avrinningsområde avgränsas av höjdryggar och är det område som ger 
vatten till ett ytvattensystem. 
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Motiv för prioritering 

Mölndalsån är prioriterad eftersom den vid en eventuell etablering av 
vattentäktsverksamhet i grundvattenförekomsterna Rya Hed och 
Grönhult kommer att spela en viktig roll för uttagskapaciteten i 
området. Vid ett grundvattenuttag kommer möjligen inducerad 
infiltration att ske från Mölndalsån. Eventuellt kan det också finnas 
behov av konstgjord infiltration för att förstärka uttagskapaciteten från 
grundvattenförekomsterna.  

 

Figur 17. Mölndalsåns avrinningsområde. Mölndalsån markeras med streckad linje. 

Bakgrund ortofoto Härryda kommun, © Härryda kommun. 
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8.3 Prioriterade potentiella grundvattenförekomster 

De grundvattenmagasin som bedöms utgöra prioriterade potentiella 
vattenförekomster inom den tidsperiod som vattenförsörjningsplanen 
räcker presenteras nedan. Grundvattenförekomsternas lokalisering 
redovisas i Figur 18 samt i Bilaga 4. 

o Aleslätten 
o Rya Hed 
o Grönhult 
o Hällingsjö 
o Rävlanda 

 

Figur 18. Prioriterade potentiella grundvattenförekomster inom Härryda kommun.  

Informationen till den hydrogeologiska beskrivningen som följer i 
nästkommande avsnitt är hämtad från kartan ”Grundvattentillgångar i 
Härryda kommun”29 och från koncept avseende beskrivning till 
kartan30. 

Uppgifter om markanvändning kommer från den digitala ekonomiska 
kartan över Härryda kommun. De olika marktyperna som redovisas är 
bebyggelse, odlad mark, öppen mark, skogsmark och vatten. I 

                                                 
29 SGU, 2007.  
30 SGU, 2009. 
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underlaget redovisas inte mindre samhällen eller samlad bebyggelse 
som bebyggelse utan ytan är inkluderad i marktypen öppen mark. 
Nedan redogörs också för motiven till prioritering av de olika 
grundvattenförekomsterna.  

8.3.1 Aleslätten 

Hydrogeologi 

Tillrinningsområdet till den grundvattenförekomst som här benämns 
Aleslätten är 3,7 km² stort 31. Grundvattenförekomsten är belägen 
strax söder om väg 549 och väster om väg 554, ca 1,5 km öster om 
Härryda samhälle, se Figur 19. I öster angränsar Aleslätten 
grundvattenförekomst till Rya Hed grundvattenförekomst. 

Isälvssediment finns i Mölndalsåns dalgång från området väster om 
Kvarnberget fram till Landvettersjön. Hela området kan hypotetiskt 
betraktas som ett grundvattenmagasin eftersom vattendelare inte har 
kunnat återfinnas i avlagringen. Grundvattenströmning sker mot 
väster. Stora variationer finns i mäktighet.  

I området som i denna beskrivning delats upp i förekomsterna 
Aleslätten och Rya Hed råder varierande öppna och slutna 
förhållanden. På Aleslätten överlagras grundvattenmagasinet av ett 
tätande jordlager, se Bilaga 5. Mäktigheten hos 
grundvattenmagasinet och jordsammansättningen varierar i området.   

Markanvändning 

Fördelningen mellan olika marktyper i det som utgör Aleslättens 
tillrinningsområde presenteras i Tabell 13 nedan. I tabellen framgår 
att området huvudsakligen täcks av skog och att öppen mark utgör ca 
8 % av tillrinningsområdet. Inom området är utbredningen av öppen 
mark, odlad mark och vatten mycket liten. Bebyggelsen inom området 
redovisas inom marktypen öppen mark. 

                                                 
31 Ett tillrinningsområde för en grundvattenförekomst är det område inom 
vilket nederbörden helt eller delvis kan tillföras magasinet.  
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Tabell 13. Arealer av olika marktyper inom Aleslättens tillrinningsområde. 

Aleslättens tillrinningsområde 
Marktyp Areal (km²) 
Odlad mark 0,1 
Öppen mark 0,3 
Skogsmark 3,2 
Vatten 0,1 
Totalt: 3,7 

 

Motiv för prioritering 

Vid Aleslätten kan den naturliga grundvattenbildningen förstärkas 
genom konstgjord infiltration från den delen av Mölndalsån som utgör 
prioriterad vattendragsförekomst. Alternativt kan Aleslätten nyttjas 
tillsammans med Rya Hed och Grönhult för distribution västerut i det 
fall Finnsjön i framtiden inte längre ska användas som vattentäkt. 
Även Borås kommun har visat intresse för vattenuttag i området.  
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Figur 19. Aleslättens tillrinningsområde. Grundvattenförekomsten Aleslätten 

markeras med rastrering. Bakgrund ortofoto Härryda kommun, © Härryda kommun. 
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8.3.2 Rya Hed 

Hydrogeologi 

Tillrinningsområdet till den grundvattenförekomst som här benämns 
Rya Hed är drygt 8 km² stort32. Grundvattenförekomsten är belägen 
strax väster om Kvarnberget och sträcker sig västerut längs med väg 
549, se Figur 20. I väster angränsar Rya Hed grundvattenförekomst 
till Aleslätten grundvattenförekomst.  

Grundvattenförekomsten vid Rya hed, mellan Kopparbo och öst om 
Rya hed, är ca 2 km lång med öppna förhållanden. Avlagringen 
domineras av mellansand och grovsand, se Bilaga 5. Det kan inte 
uteslutas att det vid ett grundvattenuttag på Rya Hed sker inducerad 
infiltration från Mölndalsån. 

Markanvändning 

Fördelningen mellan olika marktyper i det som utgör Rya Heds 
tillrinningsområde presenteras i Tabell 14 nedan. I tabellen framgår 
att området huvudsakligen täcks av skog och att öppen mark utgör 
drygt 10 % av tillrinningsområdet. Inom området är utbredningen av 
odlad mark mycket liten (avrundat till närmsta tiondels km² är 
utbredningen noll). Även utbredningen av vatten är mycket liten. Den 
samlade bebyggelsen inom området redovisas inom marktypen 
öppen mark. 

Tabell 14. Arealer av olika marktyper inom Rya Heds tillrinningsområde. 

Rya Heds tillrinningsområde 
Marktyp Areal (km²) 
Odlad mark 0 
Öppen mark 0,9 
Skogsmark 6,9 
Vatten 0,1 
Totalt: 7,9 

 

                                                 
32 Ett tillrinningsområde för en grundvattenförekomst är det område inom 
vilket nederbörden helt eller delvis kan tillföras magasinet. 
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Motiv för prioritering 

Grundvattentillgången på Rya Hed kan förstärkas genom konstgjord 
eller inducerad infiltration från den delen av Mölndalsån som utgör 
prioriterad vattendragsförekomst. Vid gynnsamma förutsättningar 
finns möjlighet att området ensamt kan användas för distribution 
västerut i det fall Finnsjön i framtiden inte längre ska nyttjas. 
Alternativt kan de tre grundvattenförekomsterna Aleslätten, Rya Hed 
och Grönhult kopplas ihop för att uppnå ökad kapacitet. Även 
Göteborg kommun har visat intresse för uttag av vatten vid Rya Hed, 
Aleslätten och Grönhult.  

Området Rya Hed är också intressant för framtida 
reservvattenförsörjning av tätorterna Hindås, Hällingsjö och 
Rävlanda. Rya Hed skulle då antingen kunna fungera enskilt eller i 
kombination med området Grönhult.  
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Figur 20. Rya Heds tillrinningsområde. Grundvattenförekomsten Rya Hed markeras 

med rastrering.  Bakgrund ortofoto Härryda kommun, © Härryda kommun.  
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8.3.3 Grönhult 

Hydrogeologi 

Tillrinningsområdet till Grönhults grundvattenförekomst är drygt 2 km² 
stort33. Grundvattenmagasinet Grönhult är beläget i Mölndalsåns 
dalgång väster om Hindås, se Figur 21. Magasinet utgör ett ca 1 km 
långt parti av ett totalt ca 3 km långt och 300 m brett 
sammanhängande område av isälvssediment. Området omges av 
morän och berg i dagen, se Bilaga 5.  

Grundvattenmagasinet är öppet och bedöms bestå av väl 
genomsläppliga jordlager av sand och grus. Grundvattenflödet i 
magasinet sker i västlig riktning och ytligt grundvatten strömmar ned 
mot Mölndalsån. 

Magasinet bedöms ha en mäktighet på ca 20 m varav huvuddelen 
bedöms vara vattenmättad.  

Markanvändning 

Fördelningen mellan olika marktyper i det som utgör Grönhults 
tillrinningsområde presenteras i Tabell 15 nedan. I tabellen framgår 
att området huvudsakligen täcks av skog och att öppen mark utgör 
drygt 30 % av tillrinningsområdet. Inom området är utbredningen av 
odlad mark och vatten mycket liten (avrundat till närmsta tiondels km² 
är utbredningen noll). Den samlade bebyggelsen inom området 
redovisas inom marktypen öppen mark. 

Tabell 15. Arealer av olika marktyper inom Grönhults tillrinningsområde. 

Grönhults tillrinningsområde 
Marktyp Areal (km²) 
Odlad mark 0 
Öppen mark 0,7 
Skogsmark 1,5 
Vatten 0 
Totalt: 2,2 

 

                                                 
33 Ett tillrinningsområde för en grundvattenförekomst är det område inom 
vilket nederbörden helt eller delvis kan tillföras magasinet. 
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Motiv för prioritering 

Vid Grönhult kan den naturliga grundvattenbildningen förstärkas 
genom konstgjord eller inducerad infiltration från den delen av 
Mölndalsån som utgör prioriterad vattendragsförekomst. Alternativt 
kan Grönhult nyttjas tillsammans med Rya Hed och Aleslätten för 
distribution västerut i det fall Finnsjön i framtiden inte längre ska 
användas som vattentäkt. Även Göteborg kommun har visat intresse 
för uttag av vatten vid Rya Hed, Aleslätten och Grönhult.  

Tillsammans med Rya Hed är Grönhult dessutom av intresse för 
reservvattenförsörjning för tätorterna Hindås, Hällingsjö och 
Rävlanda. 

 

Figur 21. Grönhults tillrinningsområde. Grundvattenförekomsten Grönhult markeras 

med rastrering. Bakgrund ortofoto Härryda kommun, © Härryda kommun. 
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8.3.4 Hällingsjö 

Hydrogeologi 

Tillrinningsområdet till Hällingsjö grundvattenförekomst är 10 km² 
stort34. Området utgörs av en isälvsavlagring som i norr ansluter mot 
Gingsjön, se Figur 22 och Bilaga 5. Två magasin finns lokaliserade 
på vardera sida av en bergrygg som är lokaliserad i nord-sydlig 
riktning centralt i Hällingsjö samhälle. Både slutna och öppna 
grundvattenförhållanden råder i området.  

Markanvändning 

Fördelningen mellan olika marktyper i det som utgör Hällingsjös 
tillrinningsområde presenteras i Tabell 16 nedan. I tabellen framgår 
att området huvudsakligen täcks av skog och att öppen mark och 
odlad mark utgör ca 20 % av tillrinningsområdet. Andelen vatten inom 
området är ca 10 %. Den samlade bebyggelsen inom området, 
såsom Hällingsjö samhälle, redovisas inom marktypen öppen mark. 

Tabell 16. Arealer av olika marktyper inom Hällingsjös tillrinningsområde. 

Hällingsjös tillrinningsområde 
Marktyp Areal (km²) 
Odlad mark 0,9 
Öppen mark 1,1 
Skogsmark 6,9 
Vatten 1,1 
Totalt: 10 

 

Motiv för prioritering 

Grundvattenförekomsten Hällingsjö är utpekad som prioriterad 
dricksförekomst dels på grund av att den idag nyttjas som 
dricksvattentäkt men också för att den också i framtiden avses att 
användas som dricksvattentäkt. Dessutom kan Marks kommun i 
framtiden eventuellt komma att ha intresse av dricksvattenuttag från 
området.  

                                                 
34 Ett tillrinningsområde för en grundvattenförekomst är det område inom 
vilket nederbörden helt eller delvis kan tillföras magasinet. 
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Figur 22. Hällingsjö tillrinningsområde. Grundvattenförekomsten Hällingsjö markeras 

med rastrering. Bakgrund ortofoto Härryda kommun, © Härryda kommun. Område 

där ortofoto saknas ligger i Marks kommun. Bakgrund utgörs av fastighetskartan, © 

Lantmäteriet Ärende nr M 2006/1022. 
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8.3.5 Rävlanda 

Hydrogeologi 

Grundvattenmagasinet Rävlanda är lokaliserat i Storåns dalgång. 
Tillrinningsområdet till grundvattenförekomsten är drygt 20 km² stort 
och sträcker sig en bit in i Bollebygds kommun, se Figur 2335.  
Huvuddelen av magasinet överlagras av tätande jordlager, se  
Bilaga 5.  

Markanvändning 

Fördelningen mellan olika marktyper i det som utgör Rävlandas 
tillrinningsområde presenteras i Tabell 17 nedan. I tabellen framgår 
att området huvudsakligen täcks av skog och att öppen mark och 
odlad mark täcker knappt hälften av tillrinningsområdet. Den samlade 
bebyggelsen inom området, såsom Rävlanda samhälle och delar av 
Bollebygd, redovisas inom marktypen öppen mark. 

Tabell 17. Arealer av olika marktyper inom Rävlanda tillrinningsområde. 

Rävlandas tillrinningsområde 
Marktyp Areal (km²) 
Odlad mark 4 
Öppen mark 4,3 
Skogsmark 10,1 
Vatten 0,2 
Totalt: 18,6 

 

Motiv för prioritering 

Grundvattenförekomsten Rävlanda är utpekad som prioriterad 
dricksförekomst dels på grund av att den idag nyttjas som 
dricksvattentäkt men också för att den också i framtiden avses att 
användas som dricksvattentäkt.  

                                                 
35 Ett tillrinningsområde för en grundvattenförekomst är det område inom 
vilket nederbörden helt eller delvis kan tillföras magasinet. 
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Figur 23. Rävlanda tillrinningsområde. Grundvattenförekomsten Rävlanda markeras 

med rastrering. Bakgrund ortofoto Härryda kommun, © Härryda kommun. Område 

där ortofoto saknas ligger i Bollebygds kommun. Bakgrund utgörs av 

fastighetskartan, © Lantmäteriet Ärende nr M 2006/1022. 
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9 Kapacitet  

Kapacitetsbedömningen inom ramen för vattenförsörjningsplanen har 
endast studerats från ett översiktligt perspektiv och resultatet 
indikerar snarare ungefärliga storleksordningar än specifika 
uttagsmöjligheter. I det fall en vattenresurs blir aktuell för uttag av 
vatten måste separata hydrologiska analyser göras för bestämning av 
specifika uttagbara vattenmängder.  

9.1 Kapacitet för prioriterade potentiella sjöar 

Kapacitetsuppskattningen för sjöar redovisas i ett spann från den 
lägsta tänkbara kapaciteten, vilken uppträder vid torrår, till den 
kapacitet som uppträder vid normalår.  

De prioriterade sjöarnas kapacitet har översiktligt beräknats enligt 
Formel 1.  

Formel 136 
 

MLqManYtnYNQ  )()()(  

 
Q = Den under året tillgängliga vattenmängden (m3) 
N = Avrinningsområdets areal (m2)37 
Y = Sjöytan (m2) 
n = årsnederbörd under torrår i medeltal (60 % av årsmedelnederbörden) 
över avrinningsområdet (m) 
(vid beräkning av kapaciteten under normalår nyttjas 100 % av 
årsmedelnederbörden) 
t = avdunstning från landytan (m) 
a = avdunstning från sjöytan (m) 
-M = magasineringar tillgängliga för andra ändamål än 
dricksvattenförsörjning (m3)  
+M = magasineringar tillgängliga för dricksvattenförsörjning (m3) 
MLq= medellågvattenföringen (m3/år) 
 

 

                                                 
36 Enligt Reinius, Vattenbyggnad del 2. Hydrologi och vattenreglering, 1969, 
förutom den sista parametern gällande medellågvattenföring. 
37 Ett avrinningsområde avgränsas av höjdryggar och är det område som ger 
vatten till ett ytvattensystem. 
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Magasineringar har inte beaktats vid bedömning av den översiktliga 
kapaciteten då detta kräver en mer detaljerad analys. Erhållen 
kapacitet baseras således på den naturliga tillrinningen till sjön. Hur 
kapaciteten kan nyttjas kan till stor del styras av regleringar, vilket bör 
beaktas vid detaljerad planering av ett eventuellt framtida 
dricksvattenuttag. Den tillgängliga kapaciteten torde dock med största 
sannolikhet ligga inom det angivna intervallet då sjöns tillrinning är 
avgörande för hur stora magasineringsmöjligheterna kan bli.  

Som exempel kan nämnas Finnsjön, ur vilken det genomsnittliga 
dricksvattenuttaget är ca 51 l/s. 

Medellågvattenföringen, MLq, har använts som ett mått på det flöde 
som ovillkorligen måste finnas kvar i vattendraget efter uttag. Detta 
flöde är således inte tillgängligt för dricksvattenuttag varför den 
uppskattade medellågvattenföringen har subtraherats från den under 
året tillgängliga vattenmängden.  

Medellågvattenföringen har beräknats enligt Formel 2.  

Formel 2 
 

NRMLq  1,0  
 
MLq = medellågvattenföringen (m3/s)  
R = den specifika avrinningen (l/s/km2) 
N = Avrinningsområdets areal (m2) 

 
Resultatet av beräkningarna redovisas i Tabell 18. Det bör noteras att 
eventuella vattendomar kan reglera och begränsa uttagsmöjligheten. 
Som jämförelse presenteras även tillåtet uttag enligt gällande 
vattendom. En tidigare vattendom för Nordsjön och Östersjön som nu 
har upphävts medgav ett gemensamt uttag på 35 l/s.  

I Tabell 18 redovisas också vilka sjöar som idag är reglerade. En 
reglering kan medge en högre uttagskapacitet eftersom vatten kan 
magasineras vid behov. För sjöar som är reglerade eller som kan 
regleras i framtiden kan den bedömda kapaciteten förväntas vara 
större än vad som redovisas i tabellen.  

Bakgrunden till samtliga kapacitetsberäkningar för sjöar redovisas i 
Bilaga 6. Endast de avrinningsområden som är belägna närmast 
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sjöarna har beaktats, det vill säga sjöns delavrinningsområde. För de 
resurser där det förekommer uppströms belägna 
delavrinningsområden utgör kapacitetsbedömningen en lägsta nivå 
eftersom det verkliga flödet troligen är större.  

Tabell 18. Resultat från en översiktlig kapacitetsbedömning för de sex 
prioriterade potentiella sjöarna inom Härryda kommun.  

 

 

9.2 Kapacitet för prioriterade potentiella vattendrag 

Kapacitetsuppskattningen för vattendrag redovisas i ett spann från 
den lägsta tänkbara kapaciteten, vilken har bedömts utgöras av 50 % 
av den lägsta lågvattenföringen, till den högsta tänkbara kapaciteten, 
vilken har bedömts utgöras av lågvattenföringen. Vid ett eventuellt 
vattenuttag måste dock beaktas att medellågvattenföringen, MLq, 
måste finnas kvar i vattendraget efter uttag. 

                                                 
38 Inga kapacitetsproblem har förekommit under den tid som Finnsjön har 
nyttjats som dricksvattentäkt trots att den beräknade lägsta kapaciteten är 
lägre än tillåtet uttag enligt vattendom.  
39 Genomsnittligt dricksvattenproduktion med råvatten från Finnsjön är i 
dagsläget ca 51 l/s.  

 PRIORITERADE POTENTIELLA SJÖAR 

 Finnsjön Gravsjön Nordsjön Östersjön Västra 
Nedsjön 

Gingsjön

Storleksordning på bedömd 

kapacitet vid normalår (l/s) 115 60 95 135 255 100 

Storleksordning på bedömd 

kapacitet vid torrår (60 % av 

normalnederbörden) (l/s) 
3038 15 20 35 55 20 

Tillgängligt uttag enligt 

gällande vattendom (l/s) 5739 - - - 10,5 - 

Tillåtna regleringsamplituder 
1,5 m - - - 2,85 m 1,8 m 
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Dimensionerande för råvattenuttag från vattendrag, utan 
magasinerande sjöar, är de låga men sällsynta flöden som kan 
avvaras med hänsyn till andra intressen nedströms. Den lägsta 
lågvattenföringen, LLq, är den lägsta kända vattenföringen i 
vattendraget. Lågvattenföringens storlek bestäms av 
medelvattenföringens storlek, den specifika avrinningen, 
avrinningsområdets storlek40, magasineringsförmåga, markslag och 
andelen sjöyta.  

Vid kapacitetsbedömningen har lågvattenföringen, LLq, översiktligt 
uppskattats genom analys av sambandet mellan 
medelvattenföringen, Mq, och medellågvattenföringen, MLq.41   
Resultatet gav att LLq är i storleksordningen ca 5 % av Mq eller 50 % 
av MLq. För erhållande av LLq har inledningsvis MLq beräknats enligt 
Formel 2.  

Inom ramen för vattenförsörjningsplanen har bedömts att den 
potentiella kapaciteten utgörs av intervallet från ca 50 % av den 
lägsta lågvattenföringen upp till lågvattenföringen. Detta är sannolikt 
en underskattning av den verkliga kapaciteten i vattendraget. Då ett 
dricksvattenuttag måste kunna göras med samma kapacitet året om 
bedöms dock den bedömda underkapaciteten ligga inom 
säkerhetsmarginalen för ett möjligt vattenuttag under hela året.  

Resultatet av beräkningarna i Bilaga 6 redovisas i Tabell 19. Det bör 
noteras att eventuella vattendomar kan reglera och begränsa 
uttagsmöjligheten. Som jämförelse presenteras i Tabell 19 även 
tillåtet uttag enligt gällande vattendom.  

Bakgrunden till kapacitetsberäkningen för vattendrag redovisas i 
Bilaga 6. För vattenresurserna i Mölndalsån har hela 
avrinningsområdet, det vill säga flera delavrinningsområden, beaktats 
vid beräkningen.  

                                                 
40 Ett avrinningsområde avgränsas av höjdryggar och är det område som ger 
vatten till ett ytvattensystem. 
41 Reinius, Vattenbyggnad del 2. Hydrologi och vattenreglering, 1963.  
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Tabell 19. Resultat från en översiktlig kapacitetsbedömning för de två 
prioriterade potentiella avsnitten av Mölndalsån inom Härryda kommun.  

 

 

9.3 Kapacitet för prioriterade potentiella 
grundvattenförekomster 

Ingen ytterligare kapacitetsbedömning har gjorts än den som 
framkommer från den hydrogeologiska databasen för Härryda 
kommun42, se Bilaga 6. I Tabell 20 presenteras storleksordningen på 
bedömd kapacitet. Som jämförelse presenteras i tabellen även tillåtet 
uttag enligt gällande vattendom samt om förstärkning av 
grundvattentillgången är möjlig genom konstgjord eller inducerad 
infiltration.  

Grundvattenuttag i förekomsterna Rya Hed och Grönhult skulle kunna 
ge upphov till inducerad infiltration från Mölndalsån vilket i så fall ökar 
den naturliga uttagskapaciteten i magasinen. Även konstgjord 
infiltration i dessa områden är en möjlighet i det fall uttagsmängden 
önskas bli större. I den tidigare utredningen ”Värdering av 
vattenresurser för Göteborgsregionen” 43 uppskattas kapaciteten i 
Rya Hed uppgå till ca 250 l/s vid konstgjord infiltration med vatten 
från Mölndalsån. Grönhult har inte bedömts i denna utredning.  

                                                 
42 Grundvattentillgångar i Härryda kommun, SGU 2007. 
43 Värdering av vattenresurser för Göteborgsregionen 540653-02. 
Underlagsrapport till Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen. 
Scandiaconsult Sverige AB. 2003-06-06.  

 PRIORITERADE POTENTIELLA 
VATTENDRAG 

 Mölndalsån (V3 och V4) 

Storleksordning på bedömd 

kapacitet vid normalår (l/s) 110 

Storleksordning på bedömd 

kapacitet vid torrår (60 % av 

normalnederbörden) (l/s) 

55 

Tillåtet uttag enligt gällande 

vattendom (l/s) --- 
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På Aleslätten, där grundvattenmagasinet överlagras av tätande 
jordlager finns inte samma möjlighet till inducerad infiltration. Dock 
kan möjlighet finnas för konstgjord infiltration om det övre, tätande 
skiktet avlägsnas.  

De båda magasinen, Hällingsjö östra och Hällingsjö västra (här 
benämnda Hällingsjö), har av SGU vardera klassats med en 
uttagsmöjlighet på ca 1-5 l/s. Störst uttagsmöjligheter bedöms finnas i 
magasinet kallat Hällingsjö östra. Invid Gingsjön, inom Hällingsjö 
östra, har ett mindre område klassats med en uttagskapacitet på 5-25 
l/s eftersom goda förhållanden bedöms finnas för infiltration från 
Gingsjön. Hällingsjö vattentäkt är lokaliserad i den södra delen av 
Hällingsjö östra.  

Uttagsmöjligheten i Hällingsjö västra är inte lika väl karterad som för 
Hällingsjö Östra varför större osäkerhet råder för klassningen av 
uttagsmöjlighet. 

I Rävlanda grundvattenmagasin finns de bästa uttagsmöjligheterna 
troligtvis vid den befintliga vattentäkten. I syfte att förbättra 
vattenkvaliteten i täkten har åtgärder vidtagits vid den befintliga täkten 
för att minska möjligheten till inducerad infiltration från Storån. I övriga 
delar av grundvattenförekomsten finns på vissa ställen längs med 
Storån, där överlagrande täta jordlager saknas, viss möjlighet till 
inducerad infiltration från ån. 
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Tabell 20. De prioriterade grundvattenresursernas bedömda 
grundvattentillgång44  

 

                                                 
44 Grundvattentillgångar. Härryda kommun. Hydrogeologisk karta i skala 
1:50 000.  
* Gäller vid konstgjord infiltration i enlighet med utredningen ”Värdering av 
vattenresurser för Göteborgsregionen 540653-02”. Underlagsrapport till 
Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen. Scandiaconsult Sverige AB. 
2003-06-06. 
** Gäller vid befintlig grundvattentäkt i Rävlanda. 

 PRIORITERADE POTENTIELLA 
GRUNDVATTENFÖREKOMSTER 

 Aleslätten Rya 
Hed 

Grönhult Hällingsjö Rävlanda 

Storleksordning på bedömd 

kapacitet enligt SGU (l/s) 5-25 5-25 5-25 5-25 1-5 

Storleksordning på bedömd 

kapacitet enligt tidigare 

utredningar (l/s) 
- 250* - - 10** 

Tillgängligt uttag enligt 

gällande vattendom (l/s) 
- - - - 10 

Möjlighet till förstärkning via 

infiltration (inducerad eller 

konstgjord) 

Nej Ja Ja Ja Delvis 
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10 Vattenkvalitet 

För att en vattenförekomst ska kunna nyttjas som dricksvattentäkt 
ställs krav på att vattenkvaliteten uppfyller Livsmedelsverkets 
föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Detta går i regel att 
uppfylla för de flesta vatten med erforderlig beredning i vattenverk.  

Då det saknas bedömningsgrunder för råvatten har 
vattenkvalitetsdata för prioriterade potentiella sjöar och vattendrag 
jämförts med Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Ju 
större skillnad det är mellan Livsmedelsverkets gränsvärde för 
dricksvatten och faktisk råvattenkvalitet, desto större behov av 
vattenbehandling föreligger.   

För sjöarna Gravsjön, Östersjön, Nordsjön och Gingsjön, liksom för 
den aktuella sträckan av Mölndalsån, saknas aktuella 
vattenanalysresultat. Det finns inte heller några analysresultat 
tillgängliga för grundvattnet på Aleslätten, Rya Hed och Grönhult.  

Observera att den bedömning som har gjorts inom ramen för 
vattenförsörjningsplanen endast är översiktlig. I det fall en idag 
outnyttjad vattenresurs blir aktuell för uttag av dricksvatten måste 
omfattande provtagning och analyser göras för bestämning av 
vattenkvaliteten. 
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Faktaruta 1: Parametrar som kan behöva justeras i vattenverk 

Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet. Grumlighet i vattnet 
kan utgöras av synliga partiklar eller mycket små partiklar som ger 
vattnet en viss ”mjölkighet” Orsaken till att vattnet är grumligt är i de 
flesta fall järnföreningar, leror eller multnande växtdelar.  

Färgtal är ett mått på vattnets färg. Ett färgat vatten orsakas 
vanligen av järnföreningar eller multnande växtdelar.   

CODM är ett mått på vattnets halt av organiska ämnen, vilket oftast 
består av multnande växtdelar. Dessa ämnen kan ge färg, lukt och 
smak. Hög halt gynnar bakterietillväxt.  

pH visar balansen mellan vattnets sura och basiska beståndsdelar. 
pH-värdet bör varken vara för lågt eller för högt. Ett för lågt pH-
värde ökar risken för utlösning av metaller ur ledningssystemet. Vid 
ett för högt pH-värde finns risk för skador på ögon och slemhinnor.  

Ett lågt pH-värde kan orsakas av surt nedfall i form av regn eller 
snö. Den svårvittrade och kalkfattiga berggrunden inom kommunen 
i kombination med tunna jordlager gör att motståndskraften mot surt 
nedfall är dålig.   

Antal mikroorganismer ger en uppfattning om det totala 
bakterieinnehållet i vattnet.  

E-coli bakterier finns normalt i tarmkanalen hos människor och 
varmblodiga djur. Förekomst av denna bakterie tyder på påverkan 
från avlopp, gödsel eller liknande.  

Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten men 
också i tarmkanalen hos djur och människor.  

Järn kan ge upphov till utfällningar, missfärgningar och smak. 
Förekomst av järn medför normalt ingen hälsorisk, men risk finns för 
missfärgning av tvätt och sanitetsporslin samt slambildning och 
igensättning av ledningar.  

Mangan ger i huvudsak samma problem som järn.  
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10.1 Kvalitet för prioriterade potentiella sjöar 

10.1.1 Finnsjön 

I Finnsjön sker regelbunden provtagning av råvattnet. Medelvärdet för 
ett stort antal analyser under åren 2003-2008 har använts för att 
bedöma vattenkvaliteten i sjön. I bilaga 7 presenteras resultaten från 
analyserna, bedömda utifrån Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvattenkvalitet45. För flera av de parametrar som ingår i 
Livsmedelsverkets bedömningsgrunder saknas analysresultat från 
Finnsjön.  

Av de parametrar som analyserats i Finnsjön under åren 2003-2008 
är det sex som överstiger Livsmedelsverkets gränsvärden; turbiditet, 
CODMn, färgtal, antal mikroorganismer, E-coli bakterier och koliforma 
bakterier. För pH ligger värdet under Livsmedelsverkets gränsvärde 
vilket innebär att vattnet kan vara metallutlösande och aggressivt.  

De förhöjda halterna turbiditet och färgtal ger estetisk anmärkning och 
orsaken är sannolik naturlig förekomst av humus. Påvisade halter av 
CODMn antyder att den organiska halten, vanligen humus, i vattnet är 
något förhöjd. De förhöjda bakteriehalterna indikerar påverkan från 
gödsel, avlopp eller liknande.  

Genom behandling i vattenverket justeras dessa parametrar så att 
Livsmedelsverkets krav för utgående dricksvatten uppfylls.  

10.1.2 Gravsjön, Nordsjön och Östersjön  

För sjöarna Gravsjön, Nordsjön och Östersjön saknas aktuella 
vattenanalyser varför ingen bedömning av vattenkvaliteten har utförts 
inom ramen för vattenförsörjningsplanen.  

10.1.3 Västra Nedsjön 

Så länge som Västra Nedsjön användes som vattentäkt utförde 
Härryda kommun provtagning av sjöns vatten. År 2000 upphörde 
dock provtagningen i sjön varför inga analysresultat finns efter den 
tiden. Det kan inte uteslutas att förändring i vattenkvaliteten skett 
sedan år 2000, varför bedömningen av kvaliteten i sjön endast är 

                                                 
45 SLVFS 2001:30.  
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indikativ. I det fall sjön återigen blir aktuell för vattentäktsverksamhet 
bör provtagningar utföras för att bedöma sjöns vattenkvalitet. I bilaga 
7 presenteras analysresultaten, bedömda utifrån Livsmedelsverkets 
föreskrifter om dricksvattenkvalitet. För flera av de parametrar som 
ingår i Livsmedelsverkets bedömningsgrunder saknas analysresultat 
från Västra Nedsjön.  

Av de parametrar som analyserats i Västra Nedsjön under åren 1995-
2000 är det fyra som överstiger Livsmedelsverkets gränsvärden; 
färgtal, järn, mangan och E-coli bakterier. Högt färgtal orsakas 
naturligt av järn, mangan och humus och ger en estetisk anmärkning 
på dricksvattnet. Hög järnhalt kan påverka lukt och smak och 
missfärga tvätt och sanitetsporslin. Hög manganhalt kan orsaka 
skador på tvätt. Den förhöjda bakteriehalten indikerar påverkan från 
gödsel, avlopp eller liknande. För pH ligger värdet under 
Livsmedelsverkets gränsvärde vilket innebär att vattnet kan vara 
metallutlösande och aggressivt. Behandling i vattenverk är 
nödvändigt för att justera dessa parametrar så att Livsmedelsverkets 
krav för utgående dricksvatten uppfylls.  

10.1.4 Gingsjön 

Lygnerns vattenvårdsförbund utför årligen provtagning i Rolfåns 
vattensystem. I årsrapporten från 2007 redovisas resultat från 
länsstyrelsens kalkeffektuppföljning 2007. En av mätpunkterna som 
ingick i uppföljningen var Gingsjöns utlopp där provtagning utfördes 
vid fyra tillfällen under året. I bilaga 7 presenteras resultat avseende 
analyserade parametrar jämförda med Livsmedelsverkets föreskrifter 
om dricksvattenkvalitet46. För flertalet av de parametrar som ingår i 
Livsmedelsverkets bedömningsgrunder saknas analysresultat från 
Gingsjön. 

Färgtalet i sjön överstiger kraftigt Livsmedelsverkets gränsvärde, 
vilket föranleder stort behov av vattenrening i det fall Gingsjön ska 
användas för dricksvattentäkt. I Gingsjön är pH-värdet något under 
Livsmedelsverkets gränsvärde vilket gör att det kan behöva justeras i 
ett vattenverk innan det går ut på ledningsnätet.  

                                                 
46 SLVFS 2001:30.  
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10.2 Kvalitet för prioriterade potentiella vattendrag  

10.2.1 Mölndalsån 

För sjöarna den bestämda sträckan av Mölndalsån saknas aktuella 
vattenanalyser varför ingen bedömning av vattenkvaliteten har utförts 
inom ramen för vattenförsörjningsplanen.  

10.3 Kvalitet för prioriterade potentiella 
grundvattenförekomster 

För grundvattenförekomsterna Aleslätten, Rya Hed och Grönhult 
saknas uppgifter om vattenkvalitet.   

10.3.1 Aleslätten, Rya Hed och Grönhult 

För grundvattenförekomsterna Aleslätten, Rya Hed och Grönhult 
finns inte tillgång till några vattenanalyser varför ingen bedömning av 
vattenkvaliteten har utförts inom ramen för vattenförsörjningsplanen.  

Eftersom vattenuttag på Rya Hed och Grönhult sannolikt kommer att 
medföra inducerad infiltration från Mölndalsån kan vattenkvaliteten i 
grundvattenmagasinet försämras något på grund av påverkan av 
ytvatten.  

10.3.2 Hällingsjö 

I Hällingsjö vattentäkt sker regelbunden provtagning av råvattnet. 
Medelvärdet för ett stort antal analyser under åren 2003-2008 har 
använts för att bedöma vattenkvaliteten i grundvattenförekomsten. I 
bilaga 7 presenteras resultaten från analyserna, bedömda utifrån 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvattenkvalitet47. För flera av 
de parametrar som ingår i Livsmedelsverkets bedömningsgrunder 
saknas analysresultat från Hällingsjö grundvattentäkt.  

Analyserna visar att pH-värdet ligger på gränsen till ett aggressivt och 
metallutlösande vatten. Det har påträffats E-coli bakterier i vattnet 
vilket indikerar påverkan från gödsel, avlopp eller liknande. Genom 
behandling i vattenverket justeras dessa parametrar så att 
Livsmedelsverkets krav för utgående dricksvatten uppfylls. 

                                                 
47 SLVFS 2001:30.  
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Ju närmare Gingsjön och den öppna kontakten med sjön en ny 
uttagsbrunn placeras, desto större är risken att grundvattnet som tas 
ut är påverkat av ytvattnet från sjön. Ju längre avstånd som skapas 
mellan sjön och en uttagsbrunn desto mer rening av vattnet sker i 
marklagren innan det tas ut som grundvatten.   

10.3.3 Rävlanda 

I Rävlanda vattentäkt sker regelbunden provtagning av råvattnet. 
Medelvärdet för ett stort antal analyser under åren 2003-2008 har 
använts för att bedöma vattenkvaliteten i grundvattenförekomsten. I 
bilaga 7 presenteras resultaten från analyserna, bedömda utifrån 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvattenkvalitet. För flera av de 
parametrar som ingår i Livsmedelsverkets bedömningsgrunder 
saknas analysresultat från Rävlanda grundvattentäkt.  

Analyserna visar att pH-värdet ligger på gränsen till ett aggressivt och 
metallutlösande vatten. Det har påträffats E-coli bakterier i vattnet 
vilket indikerar påverkan från gödsel, avlopp eller liknande. Genom 
behandling i vattenverket justeras dessa parametrar så att 
Livsmedelsverkets krav för utgående dricksvatten uppfylls. 

Uttag av grundvatten i de delar av förekomsten där det finns 
förutsättningar för inducerad infiltration från Storån medför ökad risk 
för försämrad grundvattenkvalitet. Rävlanda vattentäkt påverkas av 
inläckage från Storån vid högt vattenstånd. Inläckaget förmodas ske 
invid den ledning som transporterar råvatten från uttagsbrunnen till 
vattenverket. En lokal tätning runt ledningen i form av en tätande 
bentonitskärm fungerar som skydd mellan ån och uttagsbrunnen, 
vilket har reducerat påverkan, se Figur 24 . Bentonit är en särskild 
lera som har kraftigt svällande egenskaper då den kommer i kontakt 
med vatten och därför blir mycket tät.  
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Figur 24. Skiss över hur Rävlanda grundvattentäkt skyddas mot ytvatteninträning vid 

högt vattenstånd i Storån med hjälp av en bentonitskärm.  
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11 Hot och påverkan 

11.1 Allmän förekomst 

En vattenförekomst påverkas mer eller mindre av alla verksamheter 
och förekomster inom tillrinningsområdet48. De huvudsakliga hoten 
som är kopplade till mänsklig aktivitet listas nedan och risken för 
påverkan (”hotnivå”) från dessa inom avrinningsområdena till de olika 
prioriterade potentiella vattenförekomsterna redovisas därefter. I 
kapitel 13 redovisas en sammanställning av alla bedömda hotnivåer.  

Bedömningen av hotnivå för de olika förekomsterna resulterar i tre 
olika nivåer; låg, måttlig och hög hotnivå. Det är viktigt att notera att 
denna bedömning är relativ och att det endast betyder att en låg 
hotnivå innebär en lägre belastning av en riskförekomst än måttlig 
hotnivå som i sin tur innebär en lägre belastning av en riskförekomst 
än hög hotnivå, se Figur 25.  

 

Hotnivå 

Hög Måttlig Låg 

 

Minst gynnsamt                                                                                                  Mest gynnsamt 

Figur 25. Bedömning av hotnivå görs i tre olika nivåer där hög hotnivå är minst 

gynnsamt och låg hotnivå är mest gynnsamt för vattenförekomsten.  

Bedömningen ska endast ses som ett verktyg att jämföra de olika 
förekomsterna i Härryda kommun med varandra. Att använda 
bedömningen för jämförelse med vattenförekomster i andra 
kommuner är inte möjlig utifrån denna bedömning.  

I bilaga 8 (a, b och c) redovisas förekomst och lokalisering av de olika 
hot som beskrivs för varje potentiell prioriterad vattenförekomst.  

                                                 
48 Ett tillrinningsområde för ett ytvatten är avrinningsområdet exklusive 
vattenytan. Avrinningsområdet avgränsas av höjdryggar och är det område 
som ger vatten till ett ytvattensystem. 
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Bostads- och fritidsbebyggelse 

Överallt där människor bor förekommer en lång rad potentiella hot för 
en nedströms belägen vattenförekomst. Hoten kommer bland annat 
från oljecisterner som används för uppvärmning av bostäder, 
energianläggningar, parkering och fordonstvätt, användning av 
hemkemikalier (främst bekämpningsmedel) samt dagvatten från de 
bebyggda ytorna.  

Ju fler människor som bor inom tillrinningsområdet ju större hot utgör 
bostadsbebyggelsen. Statistik om befolkningsmängder inom 
vattenförekomsternas tillrinningsområden har hämtats från Härryda 
kommuns hemsida49. För de områden där uppgifter saknas har en 
uppskattning gjorts utifrån bebyggelsens utbredning i området.   

Avlopp 

Det främsta hotet från avloppsreningsverk och enskilda avlopp utgörs 
av utsläpp av mikrobiella föroreningar till yt- eller grundvatten men 
även stora mängder näringsämnen såsom kväve och fosfor kan vara 
ett hot mot en vattentäkt liksom innehåll av miljöfarliga ämnen i 
spillvattnet, såsom exempelvis läkemedel.  

Framförallt utgör enskilda avloppsanläggningar det största hotet mot 
vattenkvaliteten. För grundvattenförekomster utgör utsläpp av 
avloppsvatten från bristfälligt utformade enskilda avlopp en 
betydande risk för påverkan. För ytvattenförekomster är risken något 
lägre men fortfarande betydande.  

Den främsta risken för påverkan från kommunalt omhändertagande 
av spillvatten uppkommer vid bräddning av förorenat vatten i de fall 
då kapaciteten hos ledningsnätet inte är tillräcklig och vid 
ledningsbrott. Risken för bräddning och ledningsbrott ökar om 
spillvattennäten är underdimensionerande eller om ledningarna är av 
dålig kvalitet. Vid normal funktion av spillvattennätet utgör det en 
marginell hotnivå för en vattenförekomst.  

Väg och järnväg 

Vägtrafik inom tillrinningsområdet till en vattenförekomst utgör ett hot, 
dels genom diffus spridning med vägdagvatten, dels genom olyckor 
                                                 
49 www.harryda.se 
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där för vattenförekomsten skadliga ämnen läcker ut. Järnvägar utgör 
en risk främst genom spridningen av bekämpningsmedel på 
banvallar.  

Materialtäkter 

Materialtäktsverksamhet utgör ett potentiellt hot för en 
grundvattenförekomst genom åtgärder som kan försämra 
grundvattenkvaliteten eller kvantiteten. Genom att avlägsna grus, 
sand mm. minskar vanligen avståndet till grundvattenytan vilket gör 
grundvattenmagasinet mer känsligt för förorening från markytan. 
Sprängning av berg kan skapa nya transportvägar för ytvatten till 
grundvattnet och själva sprängämnet i sig kan förorena grundvattnet. 
Exempel på andra åtgärder som medför ökat hot är bortledning av yt- 
eller grundvatten och återfyllning av förorenade massor. Vid 
återställning av en materialtäkt läggs ofta stora mängder massor i 
täkten för att jämna ut de branta kanterna. Det kan inte uteslutas att 
det i vissa fall förekommer återfyllning med orena massor.  

Materialtäkter kan för grundvattenförekomster även utgöra ett hot i 
form av motstående intresse till dricksvattenintresset. För de områden 
där materialtäkter förekommer idag kan upprättande av en ny 
dricksvattentäkt försvåras.  

För en ytvattenförekomst bedöms hotet från materialtäkter vara 
marginellt och någon bedömning av hotnivån har därför inte gjorts för 
ytvattenförekomsterna.  

Förorenade områden 

Med förorenade områden avses mark, grundvatten, ytvatten, 
sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den 
kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Genom 
utlakning av dessa ämnen från de förorenade områdena kan såväl 
grundvatten som ytvatten förorenas.  

Länsstyrelsen utför inventering av potentiellt förorenade områden och 
sammanställer informationen i en så kallad MIFO-databas (Metodik 
för Inventering av Förorenade Områden) där de förorenade 
områdena benämns MIFO-objekt. Det finns två typer av MIFO-objekt; 
potentiellt förorenade områden och förorenade områden där den 
senare har undersökts varvid förorening har konstaterats och den 
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första typen utgör områden som ännu inte undersökts men där 
tillgänglig information indikerar att föroreningar kan förekomma.  

Lantbruk 

Jordbruk och skogsbruk kan i olika delar av verksamheten utgöra hot 
för en vattenförekomst. Hoten uppkommer bland annat vid hantering 
av bekämpningsmedel, gödselmedel, drivmedel (farmartankar), vid 
djurhållning och avverkning av skog samt från de platser som under 
en längre period används för upplag av timmer.  

Miljöfarlig verksamhet 

All hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen som kan 
komma i kontakt med vattenförekomstens tillrinning utgör en risk för 
vattentäkten. Olyckor kan inträffa som orsakar stora utsläpp av 
skadliga ämnen, men även kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att 
hota vattentäkten. Miljöfarlig verksamhet definieras här i enlighet med 
Miljöbalken 9 kap 1 §.  

Miljöfarlig verksamhet inom vattenförekomstens tillrinningsområde 
utgör en betydande risk för förorening av vattenförekomsten. Hur stor 
risken är beror på verksamhetens art och vidtagna skyddsåtgärder för 
att förhindra förorening av omgivningen. 

Brister i vattenförsörjningen 

För att den allmänna vattenförsörjningen ska fungera optimalt krävs 
stor kontroll av befintliga anläggningar samt att en 
reservvattenförsörjning finns att tillgripa vid behov. Brister i 
vattenförsörjningen såsom avsaknad av reservvattenförsörjning, 
enkla ledningar, eller bristfälliga vattenverk är exempel på 
förhållanden som kan utgöra hot mot dricksvattensäkerheten. 
Föråldrade eller bristfälliga ledningsnät ökar risken för ledningsbrott 
och bräddning.  

Vid bland annat ledningsavstängningar och lågt tryck i 
vattenledningarna kan inläckage av smutsigt vatten ske vilket 
förorenar dricksvattnet och kan leda till spridning av vattenburen 
bakteriell smitta. Inläckage kan också ske till följd av felaktiga 
korskopplingar i ledningsnätet.  
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Risk för försämrad vattenkvalitet kan även finnas om ledningarna är 
överdimensionerade på grund av minskad vattenanvändning inom ett 
område så att vattnet har lång omsättningstid.  

Även läckage kan utgöra ett problem då detta leder till stora 
effektivitetsförluster. Läckage av vatten kan även påverka 
närliggande avloppsledningar genom att vatten läcker in till 
avloppsnätet och ger en överbelastning som kan ge upphov till 
bräddning av avloppsvatten.  

För närvarande arbetar Härryda kommun med en förenklad 
sårbarhetsanalys vad gäller leveranssäkerheten på ledningsnätet. 
Syftet är främst att kartlägga de största bristerna så att åtgärder kan 
vidtas innan problem uppkommer.  

Klimatförändringar 

Klimatförändringar i form av ökad nederbörd medför bland annat ökad 
risk för översvämningar, bräddning av avloppsledningar samt ökad 
föroreningsspridning till yt- och grundvatten. Ökad nederbörd medför 
också ökad transport av humusämnen och jordpartiklar till vattendrag 
och sjöar. Extrema väderförhållanden kan även leda till en ökad 
allmän olycksfrekvens på grund av exempelvis mycket regn eller 
ogynnsamma förhållanden som orsakar halka.  

För en sjö eller ett vattendrag ökar risken för översvämning om 
utflödet eller nedströms belägna partier är trånga och flacka eller har 
många fördröjningsmagasin. Regleringar av de vattendrag som ligger 
inom tillrinningsområdet minskar normalt risken för översvämning 
eftersom vattnet delvis kan förhindras att nå sjön eller vattendraget. I 
en sjö eller ett vattendrag som regleras genom avtappning kan risken 
för översvämningar vara mindre eftersom man till en viss grad kan 
påverka vattenståndet i sjön. Även vattenytans storlek i förhållande till 
tillrinningsområdets storlek påverkar risken för översvämning liksom 
topografin runt sjön eller vattendraget. Flacka omgivningar medför 
normalt att större områden översvämmas än om brant topografi 
omslutit sjön eller vattendraget. Samtidigt kan en översvämning som 
omfattar ett stort område men har liten amplitud medföra mindre 
konsekvenser än om ett litet område översvämmas med högre 
amplitud.  
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För en grundvattenförekomst som ligger i nära anslutning till ett 
vattendrag eller sjö ökar risken för påverkan vid översvämning om 
grundvattenmagasinet är öppet, det vill säga att det saknas ett 
skyddande täcke av en tätande jordart mellan grundvattenmagasinet 
och vattendraget eller sjön. 

I följande avsnitt om hotnivån kopplad till klimatförändringar för var 
och en av de prioriterade vattenförekomsterna bedöms endast de hot 
som uppkommer från översvämning av vattendrag eller sjöar. Den 
ökade risken för bräddning tas upp under avsnitten om avlopp och 
den ökade olycksrisken ingår i bedömningen av hotnivån kopplad till 
vägar.   

11.2 Hot och påverkan för prioriterade potentiella sjöar 

11.2.1 Finnsjön 

Bostads- och fritidsbebyggelse 

Norra delen av Finnsjöns tillrinningsområde innefattar delar av 
Mölnlycke samhälle med uppskattningsvis ca 2 000 invånare. Samlad 
bebyggelse finns också i Lahall, beläget vid Finnsjöns västra strand 
samt i Åbydalen och Råberget belägna nordost respektive nordväst 
om Finnsjön. Vid Örtjärn i norra delen av Finnsjöns tillrinningsområde 
finns omfattande nyetablerad bebyggelse. Det är osäkert hur 
bebyggelsen påverkar vattenkvaliteten, men regelbunden provtagning 
sker nu i Örtjärn. I övrigt finns inom området ett fåtal utspridda 
bostadshus. Exploateringstrycket i området är högt och bebyggelsen 
tenderar att dra sig allt närmare Finnsjön. Dagens befolkningsmängd 
inom området uppskattas till ca 2 500 personer.  

Bedömning av hotnivå: Hög 

Avlopp 

I Mölnlycke samhälle är bebyggelsen ansluten till kommunalt 
spillvattennät. Spillvattnet leds via en tunnel till Ryaverket i Göteborg 
för rening. Vid normal funktion av spillvattennätet utgör det en 
marginell hotnivå för vattenförekomsten. Risk för påverkan från 
avlopp i denna del av tillrinningsområdet kan uppkomma vid 
situationer då ledningsnätet bräddas, till exempel vid höga 
vattenstånd. Längst ut i ledningsnätet, såsom i den yttre delen av 
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Mölnlycke samhälle, är risken för bräddning av ledningarna mindre än 
längre nedströms. Även ledningsbrott leder till läckage av spillvatten 
till omgivningen. Delar av ledningssystemet i Finnsjöns 
tillrinningsområde bedöms vara föråldrade eller av någon annan 
anledning ha bristfällig status vilket gör att risken för ledningsbrott och 
bräddning inom området är betydande. 

Bebyggelsen i Lahall, Råberget och Åbydalen, liksom den utspridda 
bebyggelsen inom tillrinningsområdet saknar kommunalt 
omhändertagande av spillvatten. Det kan inte uteslutas att det finns 
enskilda avloppsanläggningar som är bristfälligt utformade, vilket för 
en ytvattenförekomst innebär ett större hot om spillvattnet avleds till 
ytvatten än om det infiltrerar i marken. 

Bedömning av hotnivå: Hög 

Väg och järnväg 

Inom tillrinningsområdet till Finnsjön finns endast en större väg, väg 
550 mellan Mölnlycke och Benareby. Vägen har sin sträckning på 
någon kilometers avstånd från sjön. I Mölnlycke samhälle finns ett 
flertal lokalvägar och vägar i bostadsområden. I övrigt finns mindre 
vägar i anslutning till samlad bebyggelse och enskilda hus. Dagvatten 
från vägarna avleds via diken och vattendrag och når så småningom 
Finnsjön. Inom tillrinningsområdet finns ingen järnväg. 

Bedömning av hotnivå: Måttlig  

Lantbruk 

Andelen potentiell jordbrukmark, det vill säga odlad eller öppen mark 
inom tillrinningsområdet är mycket liten. Den jordbruksmark som finns 
ligger i närheten av bebyggelsen öster om Finnsjön. Huvuddelen av 
området utgörs av skog, och skogsbruk bedöms utgöra ett avsevärt 
mindre hot mot en ytvattenförekomst än vad jordbruk gör.   

Bedömning av hotnivå: Låg 

Förorenade områden 

Enligt länsstyrelsens MIFO-databas finns inga förorenade områden 
(MIFO-objekt) inom tillrinningsområdet till Finnsjön.  
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Bedömning av hotnivå: Låg  

Miljöfarlig verksamhet 

Inom Finnsjöns tillrinningsområde finns drygt 20 miljöfarliga 
verksamheter. Samtliga är så kallade C- eller U-verksamheter vilket 
är de två lägsta av klasserna av miljöfarlig verksamhet. Verksamheter 
tillhörande de två högsta klasserna, A- och B-verksamhet, finns inte 
inom området.  

Bedömning av hotnivå: Hög 

Brister i vattenförsörjningen 

Den normala dygnsproduktionen i Finnsjöns vattenverk uppgår till ca  
51 l/s. Det finns reservvattenledningar från både Mölndal och Partille 
kommuner, vilka tillsammans kan distribuera ca 30 l/s. Ledningen från 
Partille till Företagsparken i Mölnlycke kan maximalt ge 10 l/s. 
Reservvattenledningen från Partille mot Landvetter skall enligt avtal 
kunna ge upp till 15 l/s, men det är osäkert om det går att komma upp 
i det flödet. Enligt avtal ska Härryda kunna få 20 l/s från Mölndal. 
Ledningen från Mölndal till Pixbo gav vid drifttest 2008-09-16 endast 
ca 7 l/s. Ledningen kan ge mer om trycknivåerna i Mölndal respektive 
Mölnlycke justeras vid behov av mer reservvatten.  

Distribution av Finnsjöns vatten till samhällena Landvetter och 
Härryda samt Landvetter flygplats sker genom en enkel ledning. 
Brister den i en punkt väster om Landvetter samhälle (egentligen före 
kyrkans TS) försörjs dessa områden med reservvattnet från Partille 
som tas in via Gökskulla. Vid ett flöde från Partille på 7 l/s mot 
Landvetter räcker reservoarvolymen i ca 18 timmar innan akut 
vattenbrist råder. I det fall Mölnlycke-Landvetter-ledningen skulle 
brista på den delen där ledningen går genom sjön Gröen 
(Landvettersjön) bedöms att det i värsta fall kan ta upp till två veckor 
att reparera skadan. 

Försörjningen vidare österut från Landvetter sker också via en enkel 
ledning, skulle ledningen brista öster om Landvetter drabbar det 
samhällena Härryda och Björröd. Landvetter flygplats har egen 
reservoar. 
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I det fall Finnsjöns vattentäkt eller vattenverk inte går att nyttja dröjer 
det ca 36 timmar innan vattentornets reservoar är tömd och ett stort 
antal abonnenter blir då utan vatten. Flygplatsen utgör den enskilt 
största brukaren av dricksvatten inom Finnsjöns distributionsområde 
med en normal dygnsförbrukning på ca 5 l/s.   

Det finns en enkel intagsledning till råvattenpumpstationen. I det fall 
denna brister eller blockeras kan således inget intag av vatten ske. 
Vattenförsörjningen i Finnsjöns distributionsområde får då ske via 
reservvattenledningarna från Mölndal och Partille till dess att 
ledningen lagats eller en tillfällig lösning kommit tillstånd. Även i 
processledet inne i vattenverket finns endast en uppsättning linjer, 
vilket innebär att systemet är sårbart.  

Bedömning av hotnivå: Hög 

Klimatförändringar 

Finnsjöns yta utgör ca 20 % av avrinningsområdet. Inom 
tillrinningsområdet till sjön finns inga reglerade vattendrag. Sjön 
regleras med en dammlucka och vattennivån kan genom denna 
regleras ± 1,5 meter. Vid höga vattenstånd finns inte någon möjlighet 
att öka vattenuttaget ytterligare och därigenom sänka nivån i sjön. 
Lutningen i Finnsjöbäcken som avvattnar sjön bedöms inte utgöra en 
begränsande faktor för utflödet från sjön, förutsatt att vattnet har 
passerat genom utloppet. Dock bedöms tvärsnittsarean i utloppet från 
sjön kunna utgöra en begränsande faktor och hindra höga 
vattenflöden från att passera.  

Vid höga vattenstånd och vid en eventuell översvämning ökar 
tillförseln av såväl humusämnen som jordpartiklar och föroreningar 
från omgivningen runt sjön genom att vattenmassorna sköljer ur nya 
områden. Även ökade nederbördsmängder kan medföra ökad 
transport av förorenande ämnen till sjön. Vanligtvis ökar risken för 
materialtransport om vegetationstäcket försvinner, till exempel i 
samband med skörd eller avverkning. 

Bedömning av hotnivå: Måttlig 
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11.2.2 Gravsjön 

Bostads- och fritidsbebyggelse 

Samlad bebyggelse finns norr om Gravsjön i Höga hallar, Åbydalen, 
Hyltan och Benareby. I övrigt finns inom området ett fåtal utspridda 
bostadshus, dock är belastningen i närheten av sjön hög. 
Befolkningsmängden inom området uppskattas till ca 800 personer.  

Bedömning av hotnivå: Måttlig  

Avlopp 

Bebyggelsen i Höga Hallar och Benareby, liksom den relativt 
omfattande utspridda bebyggelsen inom tillrinningsområdet, saknar 
kommunalt omhändertagande av spillvatten. Det kan inte uteslutas att 
det finns enskilda avloppsanläggningar som är bristfälligt utformade, 
vilket för en ytvattenförekomst innebär ett större hot om spillvattnet 
avleds till ytvatten än om det infiltrerar i marken. Bebyggelsen ligger i 
nära anslutning till sjön vilket ökar hotnivån kopplad till enskilda 
avloppsanläggningar.   

Bedömning av hotnivå: Hög 

Väg och järnväg 

Väg 550 sträcker sig rakt genom tillrinningsområdet till Gravsjön. Det 
kortaste avståndet mellan vägen och sjön är ett par hundra meter. 
Utöver väg 550 finns inom området endast mindre vägar i anslutning 
till den samlade bebyggelsen samt vägar till den utspridda 
bebyggelsen inom främst den norra delen av tillrinningsområdet. 
Dagvatten från vägarna avleds via diken och vattendrag och når så 
småningom Gravsjön. Inom tillrinningsområdet finns ingen järnväg. 

Bedömning av hotnivå: Måttlig  

Lantbruk 

Andelen potentiell jordbrukmark, det vill säga odlad eller öppen mark 
inom tillrinningsområdet är liten. Den jordbruksmark som finns ligger i 
närheten av bebyggelsen norr om Gravsjön. Huvuddelen av området 
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utgörs av skog, och skogsbruk bedöms utgöra ett avsevärt mindre hot 
mot en ytvattenförekomst än vad jordbruk gör.   

Bedömning av hotnivå: Låg 

Förorenade områden 

Enligt länsstyrelsens MIFO-databas finns inga förorenade områden 
(MIFO-objekt) inom tillrinningsområdet till Gravsjön.  

Bedömning av hotnivå: Låg  

Miljöfarlig verksamhet 

Inom Gravsjöns tillrinningsområde finns fyra miljöfarliga 
verksamheter, belägna inom den norra delen av tillrinningsområdet. 
Alla fyra är så kallade C- eller U-verksamheter vilket är de två lägsta 
av klasserna av miljöfarlig verksamhet. Verksamheter tillhörande de 
två högsta klasserna, A- och B-verksamhet, finns inte inom området.  

Bedömning av hotnivå: Låg  

Klimatförändringar 

Gravsjöns yta utgör ca 16 % av avrinningsområdet. Inom 
tillrinningsområdet till sjön finns inga reglerade vattendrag och sjön 
regleras inte heller. Lutningen i Nordån, som avvattnar sjön, är inte så 
liten att det bedöms medföra ökad risk för översvämning, förutsatt att 
vattnet kan passera genom utloppet. Utloppet från sjön bedöms ha en 
tillräcklig tvärsnittsarea för att inte utgöra en begränsande faktor för 
utflödet från sjön. 

Vid höga vattenstånd och vid en eventuell översvämning ökar 
tillförseln av såväl humusämnen som jordpartiklar och föroreningar 
från omgivningen runt sjön genom att vattenmassorna sköljer ur nya 
områden. Även ökade nederbördsmängder kan medföra ökad 
transport av förorenande ämnen till sjön. Vanligtvis ökar risken för 
materialtransport om vegetationstäcket försvinner, till exempel i 
samband med skörd eller avverkning.  

Bedömning av hotnivå: Låg 
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11.2.3 Nordsjön  

Bostads- och fritidsbebyggelse 

Samlad bebyggelse finns i Bolås, beläget vid Nordsjöns nordvästra 
strand. Här finns också en mindre camping med uppställning av 
husvagnar året runt. I övrigt finns inom området ett fåtal utspridda 
bostadshus, främst norr om sjön. Befolkningsmängden inom området 
uppskattas till ett par hundra personer.  

Bedömning av hotnivå: Låg 

Avlopp 

Inom tillrinningsområdet till Nordsjön finns inget kommunalt 
omhändertagande av spillvatten. Bebyggelsen inom området är 
begränsad vilket medför att antalet enskilda avloppsanläggningar är 
få. Det kan inte uteslutas att det finns enskilda avloppsanläggningar 
som är bristfälligt utformade, vilket för en ytvattenförekomst innebär 
ett större hot om spillvattnet avleds till ytvatten än om det infiltrerar i 
marken.  

Bedömning av hotnivå: Låg  

Väg och järnväg 

Väg 550 går i direkt anslutning till Nordsjöns västra del men endast 
en kort sträcka av vägen ligger inom sjöns tillrinningsområde. I övrigt 
finns ett fåtal mindre vägar inom området vilka leder till utspridd 
bebyggelse. Dagvatten från vägarna avleds via diken och vattendrag 
och når så småningom Nordsjön. Inom tillrinningsområdet finns ingen 
järnväg. 

Bedömning av hotnivå: Måttlig  

Lantbruk 

Andelen potentiell jordbrukmark, det vill säga odlad eller öppen mark 
inom tillrinningsområdet är mycket liten. Den jordbruksmark som finns 
ligger i anslutning till sundet mellan Nordsjön och Östersjön och vid 
utloppet mot Gravsjön. Huvuddelen av området utgörs av skog, och 
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skogsbruk bedöms utgöra ett avsevärt mindre hot mot en 
ytvattenförekomst än vad jordbruk gör.   

Bedömning av hotnivå: Låg 

Förorenade områden 

Enligt länsstyrelsens MIFO-databas finns inga förorenade områden 
(MIFO-objekt) inom tillrinningsområdet till Nordsjön.  

Bedömning av hotnivå: Låg  

Miljöfarlig verksamhet 

Inom Nordsjöns tillrinningsområde finns tre miljöfarliga verksamheter, 
belägna i den västra delen av tillrinningsområdet. Alla tre är så 
kallade C- eller U-verksamheter vilket är de två lägsta av klasserna 
av miljöfarlig verksamhet. Verksamheter tillhörande de två högsta 
klasserna, A- och B-verksamhet, finns inte inom området.  

Bedömning av hotnivå: Låg  

Klimatförändringar 

Nordsjöns yta utgör ca 40 % av avrinningsområdet. Inom 
tillrinningsområdet till sjön finns inga reglerade vattendrag och sjön 
regleras inte heller. Lutningen i det avvattnande vattendraget är inte 
så liten att det bedöms medföra ökad risk för översvämning, förutsatt 
att vattnet kan passera genom utloppet. Utloppet från sjön bedöms ha 
en tillräcklig tvärsnittsarea för att inte utgöra en begränsande faktor 
för utflödet från sjön. 

Vid höga vattenstånd och vid en eventuell översvämning ökar 
tillförseln av såväl humusämnen som jordpartiklar och föroreningar 
från omgivningen runt sjön genom att vattenmassorna sköljer ur nya 
områden. Även ökade nederbördsmängder kan medföra ökad 
transport av förorenande ämnen till sjön. Vanligtvis ökar risken för 
materialtransport om vegetationstäcket försvinner, till exempel i 
samband med skörd eller avverkning.  

Bedömning av hotnivå: Låg 
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11.2.4 Östersjön 

Bostads- och fritidsbebyggelse 

Bebyggelsen I Östersjöns tillrinningsområde är belägen främst i 
området öster om sjön och utgörs av utspridda hus. Inom hela 
tillrinningsområdet finns uppskattningsvis ca 20-30 hus. 
Befolkningsmängden inom området uppskattas till ca hundra 
personer. 

Bedömning av hotnivå: Låg  

Avlopp 

Inom tillrinningsområdet till Östersjön finns inget kommunalt 
omhändertagande av spillvatten. Bebyggelsen inom området är 
begränsad vilket medför att antalet enskilda avloppsanläggningar är 
få. Det kan inte uteslutas att det finns enskilda avloppsanläggningar 
som är bristfälligt utformade, vilket för en ytvattenförekomst innebär 
ett större hot om spillvattnet avleds till ytvatten än om det infiltrerar i 
marken.  

Bedömning av hotnivå: Låg  

Väg och järnväg 

I nordöstra delen av tillrinningsområdet till Östersjön finns två större 
vägar, väg 542 och väg 543. Väg 543 ligger närmast sjön och det 
kortaste avståndet mellan sjön och vägen är en knapp kilometer. 
Flera mindre vägar går ner mot bebyggelsen vid sjön. Dagvatten från 
vägarna avleds via diken och vattendrag och når så småningom 
Östersjön. Inom tillrinningsområdet finns ingen järnväg. 

Bedömning av hotnivå: Måttlig 

Lantbruk 

Andelen potentiell jordbrukmark, det vill säga odlad eller öppen mark 
inom tillrinningsområdet är liten. Den jordbruksmark som finns ligger i 
anslutning till sundet mellan Nordsjön och Östersjön och i anslutning 
till bebyggelsen väster och nordväst om Östersjön. Huvuddelen av 
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området utgörs av skog, och skogsbruk bedöms utgöra ett avsevärt 
mindre hot mot en ytvattenförekomst än vad jordbruk gör.   

Bedömning av hotnivå: Låg  

Förorenade områden 

Enligt länsstyrelsens MIFO-databas finns inga förorenade områden 
(MIFO-objekt) inom tillrinningsområdet till Östersjön.  

Bedömning av hotnivå: Låg  

Miljöfarlig verksamhet 

Inom Östersjöns tillrinningsområde finns två miljöfarliga 
verksamheter, belägna strax norr och nordost om sjön. Båda är så 
kallade C- eller U-verksamheter vilket är de två lägsta av klasserna 
av miljöfarlig verksamhet. Verksamheter tillhörande de två högsta 
klasserna, A- och B-verksamhet, finns inte inom området.  

Bedömning av hotnivå: Låg  

Klimatförändringar 

Östersjöns yta utgör ca 18 % av avrinningsområdet. Inom 
tillrinningsområdet till sjön finns inga reglerade vattendrag och sjön 
regleras inte heller. Sundet mellan Östersjön och Nordsjön bedöms 
ha en tillräcklig tvärsnittsarea för att inte utgöra en begränsande 
faktor för utflödet från sjön. Höga vattenstånd i Östersjön fördelas 
omedelbart även till Nordsjön. 

Vid höga vattenstånd och vid en eventuell översvämning ökar 
tillförseln av såväl humusämnen som jordpartiklar och föroreningar 
från omgivningen runt sjön genom att vattenmassorna sköljer ur nya 
områden. Även ökade nederbördsmängder kan medföra ökad 
transport av förorenande ämnen till sjön. Vanligtvis ökar risken för 
materialtransport om vegetationstäcket försvinner, till exempel i 
samband med skörd eller avverkning.  

Bedömning av hotnivå: Låg 
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11.2.5 Västra Nedsjön 

Bostads- och fritidsbebyggelse 

Hindås samhälle är beläget i nära anslutning till Västra Nedsjön. 
Längs sjöns västra strand finns en del samlas bebyggelse. Utspridd 
bebyggelse finns inom hela tillrinningsområdet. Befolkningsmängden i 
Hindås är ca 2 700 personer och i hela tillrinningsområdet uppskattas 
folkmängden uppgå till ca 2 900 personer.  

Bedömning av hotnivå: Hög 

Avlopp 

Bebyggelsen i Hindås samhälle har anslutning till kommunalt 
spillvattennät. Rening av vattnet sker i Rävlanda reningsverk. Vid 
normal funktion av spillvattennätet utgör det en marginell hotnivå för 
vattenförekomsten. Risk för påverkan från avlopp i Hindås kan 
uppkomma vid situationer då ledningsnätet bräddas, till exempel vid 
höga vattenstånd. Delar av spillvattennätet inom tillrinningsområdet 
bedöms vara föråldrat eller av någon annan anledning ha bristfällig 
status vilket gör att risken för ledningsbrott och bräddning inom 
området är betydande.  

Inom tillrinningsområdet finns ett stort antal enskilda 
avloppsanläggningar. Det kan inte uteslutas att en del är bristfälligt 
utformade, vilket för en ytvattenförekomst innebär ett större hot om 
spillvattnet avleds till ytvatten än om det infiltrerar i marken.  

Bedömning av hotnivå: Hög 

Väg och järnväg 

Väg 554 har sin sträckning tvärs genom tillrinningsområdet till Västra 
Nedsjön och följer en lång sträcka sjöns södra strand. I direkt 
anslutning till sjön ligger också lokalvägar och vägar i 
bostadsområden i Hindås samhälle. Dagvatten från huvuddelen av 
vägarna avleds via diken och vattendrag och når så småningom 
Västra Nedsjön. Genom tillrinningsområdet och Hindås samhälle 
finns också en järnväg med främst lokaltågstrafik.  

Bedömning av hotnivå: Hög 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
Härryda kommun 
Vattenförsörjningsplan 2009 
2009-08-18 

 
 

104 (181) 
Uppdrag 1311116000;  

p:\1313\1311433\000\10 
arbetsmtrl_dok\komplettering_härryda_vattenförsörjningsplan\1007
05_komplettering_härryda_vattenförsörjningsplan_antagen_kf_200

9 10 19 doc

 

 
 

ra
01

s 
20

08
-0

6-
03

 

Lantbruk 

Andelen potentiell jordbrukmark, det vill säga odlad eller öppen mark 
inom tillrinningsområdet är liten. Uppskattningsvis hälften av den 
öppna marken inom tillrinningsområdet består av bebyggelse. Den 
jordbruksmark som finns är utspridd över området. Huvuddelen av 
området utgörs av skog, och skogsbruk bedöms utgöra ett avsevärt 
mindre hot mot en ytvattenförekomst än vad jordbruk gör.   

Bedömning av hotnivå: Låg 

Förorenade områden 

Enligt länsstyrelsens MIFO-databas finns inga förorenade områden 
(MIFO-objekt) inom tillrinningsområdet till Västra Nedsjön.  

Bedömning av hotnivå: Låg  

Miljöfarlig verksamhet 

Inom Västra Nedsjöns tillrinningsområde finns sex miljöfarliga 
verksamheter, belägna söder om sjön i anslutning till bebyggelsen i 
Hindås samhälle. Samtliga är så kallade C- eller U-verksamheter 
vilket är de två lägsta av klasserna av miljöfarlig verksamhet. 
Verksamheter tillhörande de två högsta klasserna, A- och B-
verksamhet, finns inte inom området.  

Bedömning av hotnivå: Låg  

Brister i vattenförsörjningen 

Västra Nedsjön används inte idag som vattentäkt. Sedan tidigare 
vattentäktsverksamhet i sjön finns dock en tom vattenverksbyggnad 
som skulle kunna nyttjas om ny maskinutrustning installeras för att 
rena ytvattnet till dricksvatten. En ny intagsledning från sjön till 
vattenverksbyggnaden behövs också. Vid vattenverksbyggnaden 
finns idag kvar en lågreservoar, tryckstegringspumpar samt 
reservkraft som utnyttjas i dagens distributionssystem. Det bör 
utredas om det är möjligt att även pumpa dricksvatten från Hindås till 
Rävlanda om det blir störningar i produktionen från Rävlanda 
vattentäkt. 
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Bedömning av hotnivå: Måttlig 

Klimatförändringar 

Västra Nedsjöns yta utgör ca 16 % av avrinningsområdet. Inom 
tillrinningsområdet till sjön finns inga reglerade vattendrag. Sjön är 
reglerad vilket skapar viss möjlighet att avsänka vattennivån i sjön 
och därigenom dämpa effekterna av en översvämning. Lutningen i 
Mölndalsån, som avvattnar sjön, kan vid höga flöden utgöra en 
begränsande faktor för avrinningen från sjön. Utloppets tvärsnittsarea 
bedöms dock inte utgöra en begränsande faktor för utflödet från sjön. 

Vid höga vattenstånd och vid en eventuell översvämning ökar 
tillförseln av såväl humusämnen som jordpartiklar och föroreningar 
från omgivningen runt sjön genom att vattenmassorna sköljer ur nya 
områden. Även ökade nederbördsmängder kan medföra ökad 
transport av förorenande ämnen till sjön. Vanligtvis ökar risken för 
materialtransport om vegetationstäcket försvinner, till exempel i 
samband med skörd eller avverkning.  

Bedömning av hotnivå: Måttlig 

11.2.6 Gingsjön 

Bostads- och fritidsbebyggelse 

Längs Gingsjöns sydöstra strand ligger Hällingsjö samhälle. 
Huvuddelen av samhället ligger dock söder om gränsen för 
tillrinningsområdet till Gingsjön. Samlad bebyggelse finns också i 
Eriksmyst väster om sjön. Därutöver finns inom tillrinningsområdet 
begränsad utspridd bebyggelse. Befolkningsmängden i Hällingsjö är 
ca 800 personer. Av dessa 800 personer bedöms ca 200 personer bo 
inom Gingsjöns tillrinningsområde. Totalt bedöms ca 400 person bo 
inom tillrinningsområdet till sjön.  

Bedömning av hotnivå: Måttlig 

Avlopp 

Bebyggelsen i Hällingsjö samhälle är ansluten till det kommunala 
spillvattennätet. Vattnet tas omhand i Hällingsjö avloppsreningsverk 
och det renade vattnet släpps ut i Gingsjöbäcken som avrinner till 
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Storån, det vill säga utanför Gingsjöns tillrinningsområde. Vid normal 
funktion av spillvattennätet utgör det en marginell hotnivå för 
vattenförekomsten. Risk för påverkan från avlopp i Hällingsjö kan 
uppkomma vid situationer då ledningsnätet bräddas, till exempel vid 
höga vattenstånd. Delar av spillvattennätet inom det område som 
skulle kunna få vatten från Gingsjön bedöms vara föråldrade eller av 
någon annan anledning ha bristfällig status vilket gör att risken för 
ledningsbrott och bräddning inom området är betydande. 

Övrig bebyggelse inom tillrinningsområdet har enskilda 
avloppsanläggningar. Det kan inte uteslutas att en del är bristfälligt 
utformade, vilket för en ytvattenförekomst innebär ett större hot om 
spillvattnet avleds till ytvatten än om det infiltrerar i marken. 
Bebyggelse nära vattenförekomsten utgör en ökad hotnivå.  

Bedömning av hotnivå: Hög  

Väg och järnväg 

Två större vägar, väg 156 och väg 527, har sin sträckning i direkt 
anslutning till Gingsjön. I samhällena finns lokalvägar och mindre 
vägar i bostadsområden och till enstaka hus. I övriga delar av 
tillrinningsområdet finns få vägar. Inom tillrinningsområdet finns ingen 
järnväg. 

Bedömning av hotnivå: Hög  

Lantbruk 

Andelen potentiell jordbrukmark, det vill säga odlad eller öppen mark 
inom tillrinningsområdet är liten. Den jordbruksmark som finns är 
utspridd över hela området. Huvuddelen av området utgörs av skog, 
och skogsbruk bedöms utgöra ett avsevärt mindre hot mot en 
ytvattenförekomst än vad jordbruk gör.   

Bedömning av hotnivå: Låg 

Förorenade områden 

Enligt länsstyrelsens MIFO-databas finns inga förorenade områden 
(MIFO-objekt) inom tillrinningsområdet till Gingsjön. 
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Bedömning av hotnivå: Låg  

Miljöfarlig verksamhet 

Inom Gingsjöns tillrinningsområde finns tre miljöfarliga verksamheter, 
belägna i anslutning till de större vägarna söder om sjön. Alla tre är 
så kallade C- eller U-verksamheter vilket är de två lägsta av 
klasserna av miljöfarlig verksamhet. Verksamheter tillhörande de två 
högsta klasserna, A- och B-verksamhet, finns inte inom området.  

Bedömning av hotnivå: Låg  

Klimatförändringar 

Gingsjöns yta utgör ca 17 % av avrinningsområdet. Inom 
tillrinningsområdet till sjön finns inga reglerade vattendrag. Sjön är 
reglerad vilket skapar viss möjlighet att avsänka vattennivån i sjön 
och därigenom dämpa effekterna av en översvämning. Lutningen i 
Gisslebäcken som avvattnar sjön är inte så liten att det bedöms 
medföra ökad risk för översvämning, förutsatt att vattnet kan passera 
genom utloppet. Dock bedöms tvärsnittsarean i utloppet från sjön 
kunna utgöra en begränsande faktor och hindra höga vattenflöden 
från att passera 

Vid höga vattenstånd och vid en eventuell översvämning ökar 
tillförseln av såväl humusämnen som jordpartiklar och föroreningar 
från omgivningen runt sjön genom att vattenmassorna sköljer ur nya 
områden. Även ökade nederbördsmängder kan medföra ökad 
transport av förorenande ämnen till sjön. Vanligtvis ökar risken för 
materialtransport om vegetationstäcket försvinner, till exempel i 
samband med skörd eller avverkning.  

Bedömning av hotnivå: Måttlig 
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11.3 Hot och påverkan för prioriterade potentiella 
vattendrag 

11.3.1 Mölndalsån 

Bostads- och fritidsbebyggelse 

Samlad bebyggelse finns i Grönhult, Rya Hed och Rya. I övrigt finns 
endast utspridd bebyggelse i området. Befolkningsmängden 
uppskattas till 800 personer.  

Bedömning av hotnivå: Måttlig 

Avlopp 

Bebyggelsen i de västra delarna av Hindås samhälle har anslutning 
till kommunalt spillvattennät. Rening av vattnet sker i Rävlanda 
reningsverk. Vid normal funktion av spillvattennätet utgör det en 
marginell hotnivå för vattenförekomsten. Risk för påverkan från 
avlopp i Hindås kan uppkomma vid situationer då ledningsnätet 
bräddas, till exempel vid höga vattenstånd. Delar av 
ledningssystemet inom det område som utgör tillrinningsområde till 
Mölndalsån bedöms vara föråldrade eller av någon annan anledning 
ha bristfällig status vilket gör att risken för ledningsbrott och 
bräddning inom området är betydande.  

Den samlade bebyggelsen i Grönhult, Rya och Rya Hed, liksom den 
utspridda bebyggelsen inom området saknar kommunalt 
omhändertagande av spilllvatten. Det kan inte uteslutas att en del av 
de enskilda avloppsanläggningarna är bristfälligt utformade, vilket för 
en ytvattenförekomst innebär ett större hot om spillvattnet avleds till 
ytvatten än om det infiltrerar i marken.  

Bedömning av hotnivå: Hög 

Väg och järnväg 

Väg 549 har delvis sin sträckning längs med Mölndalsån, avståndet 
mellan ån och vägen varierar och uppgår som mest till ca 500 meter. 
Även väg 554 har en del av sin sträckning i direkt närhet till 
Mölndalsån. Runt sjön går en mindre lokalväg där avståndet till sjön 
är mycket litet. Mölndalsån rinner genom bebyggelsen i västra 
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Hindås, Grönhult, Rya och Rya Hed där det finns flera lokalvägar och 
mindre vägar i bostadsområden. Längs med Mölndalsån går också 
järnvägen, på håll på ett kort avstånd från ån.  

Bedömning av hotnivå: Hög 

Lantbruk 

Andelen potentiell jordbrukmark, det vill säga odlad eller öppen mark 
inom tillrinningsområdet är liten. Den jordbruksmark som finns är 
utspridd över hela området. Huvuddelen av området utgörs av skog, 
och skogsbruk bedöms utgöra ett avsevärt mindre hot mot en 
ytvattenförekomst än vad jordbruk gör.   

Bedömning av hotnivå: Låg 

Förorenade områden 

Enligt länsstyrelsens MIFO-databas finns två förorenade områden 
(MIFO-objekt) inom tillrinningsområdet till Mölndalsån. Båda dessa 
tillhör klassningen potentiellt förorenade områden, dvs. några 
undersökningar för att fastställa föroreningen har inte utförts.  

Bedömning av hotnivå: Måttlig 

Miljöfarlig verksamhet 

Inom Mölndalsåns tillrinningsområde (sträckan mellan Västra 
Nedsjön och Rya Hed) finns 13 miljöfarliga verksamheter, belägna 
huvudsakligen i anslutning till de större vägarna. Av dessa är 12 
verksamheter så kallade C- eller U-verksamheter vilket är de två 
lägsta av klasserna av miljöfarlig verksamhet.  

Länsstyrelsens databas CEMIR, som listar A- och B-verksamheter, 
visar att det inom tillrinningsområdet till Mölndalsån finns en 
verksamhet B-klassad verksamhet. Det är Aspen Petroleum AB som 
säljer alkylatbensin till trädgårds- och arbetsredskap (B-verksamhet) 

Bedömning av hotnivå: Måttlig 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
Härryda kommun 
Vattenförsörjningsplan 2009 
2009-08-18 

 
 

110 (181) 
Uppdrag 1311116000;  

p:\1313\1311433\000\10 
arbetsmtrl_dok\komplettering_härryda_vattenförsörjningsplan\1007
05_komplettering_härryda_vattenförsörjningsplan_antagen_kf_200

9 10 19 doc

 

 
 

ra
01

s 
20

08
-0

6-
03

 

Klimatförändringar 

Det finns en känd översvämningsproblematik i Mölndalsån vilket 
beaktas i bedömningen av hotnivå.  

Tillrinningsområdet till vattenförekomsten Mölndalsån är stort i 
förhållande till vattendragets yta. Längs med och nedströms den 
aktuella sträckan i Mölndalsån finns såväl förträngningar som bredare 
avsnitt vilket till viss del jämnar ut effekten av höga vattenflöden. 
Samtidigt kan det vid höga vattenstånd uppstå en viss fördröjning i 
flödet i Mölndalsån varför översvämning av de mest uppströms 
belägna avsnitten är sannolik. Vid utloppet från Västra Nedsjön, 
uppströms den aktuella sträckan i Mölndalsån finns en reglering vilket 
till viss del kan förhindra stora vattenmassor från att nå Mölndalsån.  

Vid höga vattenstånd och vid en eventuell översvämning ökar 
tillförseln av såväl humusämnen som jordpartiklar och föroreningar 
från omgivningen runt Mölndalsån genom att vattenmassorna sköljer 
ur nya områden. Även ökade nederbördsmängder kan medföra ökad 
transport av förorenande ämnen till ån. Vanligtvis ökar risken för 
materialtransport om vegetationstäcket försvinner, till exempel i 
samband med skörd eller avverkning.  

Bedömning av hotnivå: Hög 

11.4 Hot och påverkan för prioriterade potentiella 
grundvattenförekomster 

11.4.1 Aleslätten 

Bostads- och fritidsbebyggelse 

Inom tillrinningsområdet till Aleslätten grundvattenförekomst saknas 
tätbebyggda områden. Bostads- och fritidsbebyggelsen inom området 
utgörs av utspridda hus. Ca 100 personer bedöms bo inom 
tillrinningsområdet.  

Bedömning av hotnivå: Låg 
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Avlopp 

Inom tillrinningsområdet finns inget kommunalt omhändertagande av 
spillvatten. Bebyggelsen inom området är begränsad vilket medför att 
antalet enskilda avloppsanläggningar är få. Det kan inte uteslutas att 
det finns enskilda avloppsanläggningar som är bristfälligt utformade. 
Vanligast är att spillvattnet från enskilda avloppsanläggningar 
infiltrerar i marken, vilket utgör ett större hot mot en 
grundvattenförekomst än om spillvattnet avleds till ytvatten. 
Belastningen från relativt få anläggningar kan därför vara betydande.  

Bedömning av hotnivå: Måttlig 

Väg och järnväg 

Två större vägar passerar genom tillrinningsområdet, väg 523 och 
väg 549. Ingen av dessa ligger dock på marken som utgör själva 
grundvattenförekomsten. Även järnvägen mellan Borås och Göteborg 
passerar genom området och tangerar norra delen av 
grundvattenförekomsten.  

Bedömning av hotnivå: Måttlig 

Lantbruk 

Jordbruket inom området är begränsat, ca 10 % av tillrinningsområdet 
utgörs av odlad eller öppen mark, vilken bedöms vara sannolik för 
användning i jordbruksändamål (odling eller bete). Huvuddelen av 
området utgörs av skog, och skogsbruk bedöms utgöra ett mindre hot 
mot en grundvattenförekomst än vad jordbruk gör.   

Bedömning av hotnivå: Låg 

Materialtäkter 

Inom tillrinningsområdet till Aleslättens grundvattenförekomst finns 
enligt kommunens register sju materialtäkter av varierande storlek 
och ålder. Anläggande av en ny grundvattentäkt kan försvåras på 
grund av gällande täkttillstånd. Två av materialtäkterna ligger i den 
södra delen av det område som utgör själva grundvattenförekomsten. 
Övriga fem täkter ligger norr om förekomsten.  
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Bedömning av hotnivå: Måttlig 

Förorenade områden 

Enligt länsstyrelsens MIFO-databas finns inga förorenade områden 
(MIFO-objekt) inom tillrinningsområdet till Aleslättens 
grundvattenförekomst. 

Bedömning av hotnivå: Låg  

Miljöfarlig verksamhet 

Enligt kommunens register finns det två miljöfarliga verksamheter 
inom tillrinningsområdet till Aleslättens grundvattenförekomst. Båda 
verksamheterna ligger i den södra utkanten av själva 
grundvattenförekomsten. Någon verksamhet klassad som A- eller B-
anläggningar finns inte i tillrinningsområdet.  

Bedömning av hotnivå: Låg  

Klimatförändringar 

Vid höga vattenstånd eller en eventuell översvämning i Mölndalsån 
bedöms påverkan på grundvattenförekomsten Aleslätten vara ringa. 
Anledningen är att grundvattenmagasinet överlagras av jordarter som 
är täta eller har låg genomsläpplighet. Påverkan kan uppkomma 
genom att vatten från Mölndalsån infiltrerar i grundvattenmagasinet 
på Rya Hed och därefter når Aleslättens grundvattenmagasin.  

Det kan inte uteslutas ett en del av de mindre vattendraget inom 
tillrinningsområdet vid höga vattenstånd svämmar över och infiltrerar i 
omgivande mark. Hotnivån från dessa vattendrag bedöms dock vara 
marginell.  

Bedömning av hotnivå: Låg  

11.4.2 Rya Hed 

Bostads- och fritidsbebyggelse 

Inom tillrinningsområdet till Rya Hed grundvattenförekomst saknas 
tätbebyggda områden. Samlad bebyggelse återfinns i Rya och Rya 
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Hed. I övrigt utgörs bostads- och fritidsbebyggelsen inom området av 
utspridda hus. Inom tillrinningsområdet bedöms befolkningsmängden 
uppgå till ca 300 personer.  

Bedömning av hotnivå: Måttlig 

Avlopp 

Inom tillrinningsområdet finns inget kommunalt omhändertagande av 
spillvatten. Huvuddelen av bebyggelsen inom tillrinningsområdet 
ligger i närheten av själva grundvattenförekomsten. Det kan inte 
uteslutas att det finns enskilda avloppsanläggningar som är bristfälligt 
utformade. Vanligast är att spillvattnet från enskilda 
avloppsanläggningar infiltrerar i marken, vilket utgör ett större hot mot 
en grundvattenförekomst än om spillvattnet avleds till ytvatten. 
Belastningen från relativt få anläggningar kan därför vara betydande. 

Bedömning av hotnivå: Måttlig 

Väg och järnväg 

Två större vägar passerar genom tillrinningsområdet, väg 549 och 
väg 554. Båda dessa passerar över marken som utgör själva 
grundvattenförekomsten. Även järnvägen mellan Borås och Göteborg 
passerar genom området och passerar över norra delen av 
grundvattenförekomsten.  

Bedömning av hotnivå: Hög 

Lantbruk 

Jordbruket inom området är begränsat, ca 12 % av tillrinningsområdet 
utgörs av öppen mark, vilken bedöms vara sannolik för användning i 
jordbruksändamål (odling eller bete). Huvuddelen av området utgörs 
av skog, och skogsbruk bedöms utgöra ett mindre hot mot en 
grundvattenförekomst än vad jordbruk gör.   

Bedömning av hotnivå: Låg 
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Materialtäkter 

Inom tillrinningsområdet till Rya Heds grundvattenförekomst finns 
enligt kommunens register elva materialtäkter av varierande storlek 
och ålder. Anläggande av en ny grundvattentäkt kan försvåras på 
grund av gällande täkttillstånd. Sex av materialtäkterna ligger på eller 
i utkanten av det område som utgör själva grundvattenförekomsten. 
Övriga fem täkter ligger i närheten av vattenförekomsten.   

Bedömning av hotnivå: Hög 

Förorenade områden 

Enligt länsstyrelsens MIFO-databas finns ett förorenat område 
(MIFO-objekt) inom tillrinningsområdet till Rya Hed 
grundvattenförekomst. Området är beläget norr om själva 
grundvattenförekomsten och tillhör klassningen potentiellt förorenade 
områden, dvs. några undersökningar för att fastställa föroreningen 
har inte utförts.  

Bedömning av hotnivå: Låg 

Miljöfarlig verksamhet 

Enligt kommunens register finns det tolv miljöfarliga verksamheter 
inom tillrinningsområdet till Rya Hed grundvattenförekomst. Fyra av 
dem tangerar utkanterna av grundvattenförekomsten, resten ligger 
utanför. Sex av de tolv verksamheterna ligger i anslutning till 
bebyggelsen i Rya Hed. Någon verksamhet klassad som A- eller B-
anläggningar finns inte i tillrinningsområdet. 

Bedömning av hotnivå: Måttlig 

Klimatförändringar 

Vid höga vattenstånd eller en eventuell översvämning i Mölndalsån 
bedöms påverkan på grundvattenförekomsten Rya Hed vara 
betydande. Anledningen är att det saknas skyddande skikt av tätande 
jordarter mellan ån och grundvattenmagasinet och stora mängder 
vatten från ån kan infiltrera i marken och nå grundvattenmagasinet. 
Det kan inte uteslutas ett en del av de mindre vattendraget inom 
tillrinningsområdet vid höga vattenstånd svämmar över och infiltrerar i 
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omgivande mark. Hotnivån från dessa vattendrag bedöms dock vara 
marginell.  

Bedömning av hotnivå: Hög 

11.4.3 Grönhult 

Bostads- och fritidsbebyggelse 

Inom tillrinningsområdet till Grönhult grundvattenförekomst ligger 
västra delen av Hindås samhälle. Merparten av bebyggelsen ligger 
dock inte på själva grundvattenförekomsten. Nästan all bebyggelse i 
Grönhult ligger dock på den mark som utgör grundvattenförekomsten. 
I övrigt finns enstaka utspridd bebyggelse inom tillrinningsområdet. 
Befolkningsmängden inom tillrinningsområdet uppskattas vara ca 
2300 personer.   

Bedömning av hotnivå: Hög 

Avlopp 

Inom tillrinningsområdet har huvuddelen av bebyggelsen kommunalt 
omhändertagande av spillvatten. Vid eventuell bräddning av 
ledningarna och ledningsbrott når avloppsvattnet omgivningen och så 
småningom grundvattenmagasinet. Enstaka hus har enskilda 
avloppsanläggningar och det kan inte uteslutas att det finns 
anläggningar som är bristfälligt utformade. Vanligast är att spillvattnet 
från enskilda avloppsanläggningar infiltrerar i marken, vilket utgör ett 
större hot mot en grundvattenförekomst än om spillvattnet avleds till 
ytvatten. Belastningen från relativt få anläggningar kan därför vara 
betydande. 

Bedömning av hotnivå: Hög 

Väg och järnväg 

Genom tillrinningsområdet, och över grundvattenförekomstens södra 
del, passerar en större väg, nr 554. I övrigt utgörs vägnätet inom 
området av mindre vägar och lokalvägar i Hindås och Grönhult. 
Längs med väg 554 går järnvägen mellan Borås och Göteborg.  

Bedömning av hotnivå: Hög 
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Lantbruk 

Inom tillrinningsområdet till Grönhult grundvattenmagasin bedrivs 
inget jordbruk. Den öppna marken inom området utgörs 
huvudsakligen av bebyggelsen i Hindås och Grönhult varför det inte 
är sannolikt att andelen jordbruksmark inom området kommer att öka.    
Huvuddelen av området utgörs av skog, och skogsbruk bedöms 
utgöra ett mindre hot mot en grundvattenförekomst än vad jordbruk 
gör.   

Bedömning av hotnivå: Låg 

Materialtäkter 

Inom tillrinningsområdet till Grönhults grundvattenförekomst finns 
enligt kommunens register inga materialtäkter. 

Bedömning av hotnivå: Låg 

Förorenade områden 

Enligt länsstyrelsens MIFO-databas finns ett förorenat område 
(MIFO-objekt) inom tillrinningsområdet till Grönhult 
grundvattenförekomst. Området är beläget strax sydväst om 
förekomsten och tillhör klassningen potentiellt förorenade områden, 
dvs. några undersökningar för att fastställa föroreningen har inte 
utförts.  

Bedömning av hotnivå: Låg 

Miljöfarlig verksamhet 

Enligt kommunens register finns det fem miljöfarliga verksamheter 
inom tillrinningsområdet till Grönhult grundvattenförekomst. En av 
dem tangerar den östra utkanten av grundvattenförekomsten, resten 
är belägna i Hindås samhälle, utanför själva förekomsten. På den 
södra gränsen till tillrinningsområdet ligger Aspen Petroleum AB med 
försäljning av alkylatbensin till trädgårds- och arbetsredskap (B-
verksamhet).  

Bedömning av hotnivå: Måttlig 
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Klimatförändringar 

Vid höga vattenstånd eller en eventuell översvämning i Mölndalsån 
bedöms påverkan på grundvattenförekomsten Grönhult vara 
betydande. Anledningen är att det saknas skyddande skikt av tätande 
jordarter mellan ån och grundvattenmagasinet och stora mängder 
vatten från ån kan infiltrera i marken och nå grundvattenmagasinet. 
Det kan inte uteslutas ett en del av de mindre vattendraget inom 
tillrinningsområdet vid höga vattenstånd svämmar över och infiltrerar i 
omgivande mark. Hotnivån från dessa vattendrag bedöms dock vara 
marginell.  

Bedömning av hotnivå: Hög 

11.4.4 Hällingsjö 

Bostads- och fritidsbebyggelse 

Inom tillrinningsområdet till Hällingsjö grundvattenförekomst ligger 
hela Hällingsjö samhälle samt en del utspridd bebyggelse. 
Huvuddelen av bebyggelsen ligger dessutom på själva 
grundvattenförekomsten. Befolkningsmängden i området uppskattas 
vara ca 900 personer. Omfattande nybyggnationer har skett i nära 
anslutning till Hällingsjö grundvattentäkt, varför täkten kommer att 
flyttas.   

Bedömning av hotnivå: Hög 

Avlopp 

Bebyggelsen i Hällingsjö samhälle har kommunalt omhändertagande 
av spillvatten. Vid eventuell bräddning av ledningarna och 
ledningsbrott når avloppsvattnet omgivningen och så småningom 
grundvattenmagasinet. Enstaka hus har enskilda 
avloppsanläggningar och det kan inte uteslutas att det finns 
anläggningar som är bristfälligt utformade. Vanligast är att spillvattnet 
från enskilda avloppsanläggningar infiltrerar i marken, vilket utgör ett 
större hot mot en grundvattenförekomst än om spillvattnet avleds till 
ytvatten. Belastningen från relativt få anläggningar kan därför vara 
betydande. 

Bedömning av hotnivå: Hög 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
Härryda kommun 
Vattenförsörjningsplan 2009 
2009-08-18 

 
 

118 (181) 
Uppdrag 1311116000;  

p:\1313\1311433\000\10 
arbetsmtrl_dok\komplettering_härryda_vattenförsörjningsplan\1007
05_komplettering_härryda_vattenförsörjningsplan_antagen_kf_200

9 10 19 doc

 

 
 

ra
01

s 
20

08
-0

6-
03

 

Väg och järnväg 

Genom tillrinningsområdet till grundvattenmagasinet finns två större 
vägar, 156 och 527. Båda vägarna passerar i utkanten av det som 
utgör själva grundvattenmagasinet. Övriga vägar inom 
tillrinningsområdet utgörs av mindre vägar och lokalvägar i Hällingsjö 
samhälle.  

Bedömning av hotnivå: Måttlig 

Lantbruk 

Såväl odlad som öppen mark inom tillrinningsområdet upptar ca 10 % 
av ytan. En stor del av den öppna marken utgörs av bebyggelsen i 
Hällingsjö samhälle. Markanvändningen inom tillrinningsområdet 
domineras av skogsbruk vilket bedöms utgöra ett mindre hot mot en 
grundvattenförekomst än vad jordbruk gör.  

Bedömning av hotnivå: Låg 

Materialtäkter 

Inom tillrinningsområdet till Hällingsjö grundvattenförekomst finns 
enligt kommunens register två materialtäkter av varierande storlek 
och ålder. En av dessa ligger på gränsen till grundvattenförekomsten 
emellan de två områden som utgör den östra och västra delen av 
grundvattenförekomsten, den andra ligger norr om Gingsjön, ca 1,5 
km från själva grundvattenförekomsten.    

Bedömning av hotnivå: Måttlig 

Förorenade områden 

Enligt länsstyrelsens MIFO-databas finns ett förorenat område 
(MIFO-objekt) inom tillrinningsområdet till Hällingsjö 
grundvattenförekomst. Området är beläget på förekomstens södra 
utlöpare och tillhör klassningen förorenade områden, dvs. 
undersökningar har visat att förorening finns.  

Bedömning av hotnivå: Måttlig 
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Miljöfarlig verksamhet 

Enligt kommunens register finns det fem miljöfarliga verksamheter 
inom tillrinningsområdet till Hällingsjö grundvattenförekomst. Tre av 
dem ligger inom grundvattenförekomsten, de andra två strax utanför. 
Någon verksamhet klassad som A- eller B-anläggningar finns inte i 
tillrinningsområdet. 

Bedömning av hotnivå: Måttlig 

Brister i vattenförsörjningen 

I det fall vattentäkten i Hällingsjö blir förorenad kan dricksvatten 
distribueras i ca 15 timmar innan akut dricksvattenbrist råder. 
Beroende på föroreningens typ och omfattning kan det dröja åtskilliga 
månader innan vattentäkten kan tas i bruk igen.  
Reservvattenförsörjning saknas.  

Delar av ledningssystemet inom distributionsområdet för Hällingsjö 
vattentäkt bedöms vara föråldrade eller av någon annan anledning ha 
bristfällig status vilket gör att risken för ledningsbrott och bräddning 
inom området är betydande.  

Bedömning av hotnivå: Hög  

Klimatförändringar 

Vid höga vattenstånd eller en eventuell översvämning i Gingsjön 
bedöms påverkan på grundvattenförekomsten i Hällingsjö vara 
betydande. Anledningen är att det längs en sträcka saknas 
skyddande skikt av tätande jordarter mellan sjön och 
grundvattenmagasinet och stora mängder vatten från sjön kan 
infiltrera i marken och nå grundvattenmagasinet. Det kan inte 
uteslutas ett en del av de mindre vattendraget inom 
tillrinningsområdet vid höga vattenstånd svämmar över och infiltrerar i 
omgivande mark. Hotnivån från dessa vattendrag bedöms dock vara 
marginell.  

Bedömning av hotnivå: Måttlig 
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11.4.5 Rävlanda 

Bostads- och fritidsbebyggelse 

Rävlanda samhälle ligger inom tillrinningsområdet till Rävlanda 
grundvattenmagasin. I övrigt finns utspridd bostads- och 
fritidsbebyggelse inom hela området. Huvuddelen av bebyggelsen 
ligger utanför den marken som utgör själva grundvattenförekomsten. 
Befolkningsmängden i området uppskattas vara ca 2 000 personer. 

Bedömning av hotnivå: Hög 

Avlopp 

Bebyggelsen i Rävlanda samhälle har kommunalt omhändertagande 
av spillvatten. Vid eventuell bräddning av ledningarna och 
ledningsbrott når avloppsvattnet omgivningen och så småningom 
grundvattenmagasinet. Övrig bebyggelse har enskilda 
avloppsanläggningar och det kan inte uteslutas att det i direkt 
anslutning till befintlig grundvattentäkt och i övriga områden finns 
anläggningar som är bristfälligt utformade. Vanligast är att spillvattnet 
från enskilda avloppsanläggningar infiltrerar i marken, vilket utgör ett 
större hot mot en grundvattenförekomst än om spillvattnet avleds till 
ytvatten. Belastningen från relativt få anläggningar kan därför vara 
betydande.  

Bedömning av hotnivå: Hög 

Väg och järnväg 

Inom tillrinningsområdet till Rävlanda grundvattenförekomst finns flera 
större vägar, väg 524, väg 527 och väg 528. Ett par av dessa har sin 
sträckning över och längs med det som utgör själva 
grundvattenförekomsten. I norra delen av tillrinningsområdet passerar 
järnvägen mellan Borås och Göteborg. Ett kort avsnitt av järnvägen 
ligger på den mark som utgör grundvattenförekomsten.  

Bedömning av hotnivå: Hög 
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Lantbruk 

Jordbrukmark utgör drygt 20 % av ytan inom tillrinningsområdet. 
Ytterligare 20 % utgörs av öppen mark varav en del består av 
bebyggelsen i Rävlanda samhälle. Uppskattningsvis bedöms ca 30 % 
av tillrinningsområdet vara potentiell jordbruksmark. Inom den mark 
som utgör grundvattenförekomsten är näst intill 100 % av ytan 
klassad som öppen mark eller odlad mark. I hela tillrinningsområdet 
är andelen skogsmark ca 50 %. Skogsbruk bedöms utgöra ett mindre 
hot mot en grundvattenförekomst än vad jordbruk gör.   

Bedömning av hotnivå: Hög 

Materialtäkter 

Inom tillrinningsområdet till Rävlanda grundvattenförekomst finns 
enligt kommunens register tre materialtäkter av varierande storlek 
och ålder. En av dessa ligger strax öster om grundvattenförekomsten 
i tillrinningsområdets södra del, de andra två ligger strax intill 
varandra, söder om grundvattenförekomsten i norra delen av 
tillrinningsområdet.     

Bedömning av hotnivå: Måttlig 

Förorenade områden 

Enligt länsstyrelsens MIFO-databas finns tre förorenade områden 
(MIFO-objekt) inom tillrinningsområdet till Rävlanda 
grundvattenförekomst. Områdena tillhör klassningen potentiellt 
förorenade områden, dvs. några undersökningar för att fastställa 
föroreningen har inte utförts. Två av områdena ligger i närheten av 
järnvägen, strax norr om själva förekomsten och det tredje ligger 
strax öster om förekomstens nordöstra utlöpare.  

Bedömning av hotnivå: Måttlig 

Miljöfarlig verksamhet 

Enligt kommunens register finns det 14 miljöfarliga verksamheter 
inom tillrinningsområdet till Rävlanda grundvattenförekomst (delen 
som ligger inom Härryda kommun). Fyra av dem är belägna på 
grundvattenförekomstens centrala delar, de andra huvudsakligen i 
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Rävlanda samhälle. En av de verksamheterna som ligger på själva 
förekomsten är Rävlanda avloppsreningsverk vilket är klassat som B-
anläggning. Även Bollebygds avloppsreningsverk (B-anläggning) 
ligger inom tillrinningsområdet till grundvattenförekomsten.  

Bedömning av hotnivå: Hög 

Brister i vattenförsörjningen 

Hindås samhälle erhåller ca 2,8 l/s genom en enkel 
överföringsledning från Rävlanda. I det fall överföringsledningen 
brister räcker reservoarvolymen under ca 1,5 dygn innan akut 
vattenbrist uppstår. Även från Rävlanda vattenverk till konsumenterna 
i Rävlanda finns endast en enkel ledning. Rävlandas reservoarvolym 
är något större och räcker för ca 2 dygn. Reparation av ledningen kan 
ta mellan 6-20 timmar beroende på var felet uppstår.  

I det fall Rävlanda vattentäkt inte kan användas drabbas både Hindås 
och Rävlanda samhällen. Beroende på en eventuell föroreningstyp 
och omfattning kan det dröja åtskilliga månader innan vattentäkten 
kan tas i bruk igen. Reservledning från annat håll för 
dricksvattenförsörjning saknas för de båda samhällena. 

Delar av ledningssystemet inom distributionsområdet för Rävlanda 
vattentäkt bedöms vara föråldrade eller av någon annan anledning ha 
bristfällig status vilket gör att risken för ledningsbrott och bräddning 
inom området är betydande.  

Bedömning av hotnivå: Hög  

Klimatförändringar 

Huvuddelen av grundvattenförekomsten har ett skyddande skikt av 
tätande jordarter mellan ån och grundvattenmagasinet vilket gör att 
det vid höga vattenstånd eller en eventuell översvämning i Storån i 
stor utsträckning skyddas från påverkan. På de sträckor utmed ån där 
det saknas skyddande skikt av tätande jordarter mellan ån och 
grundvattenmagasinet kan höga vattenstånd eller översvämning i ån 
medföra att stora mängder vatten från ån infiltrera i marken och nå 
grundvattenmagasinet.  
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Det kan inte uteslutas ett en del av de mindre vattendraget inom 
tillrinningsområdet vid höga vattenstånd svämmar över och infiltrerar i 
omgivande mark. Hotnivån från dessa vattendrag bedöms dock vara 
marginell.  

Bedömning av hotnivå: Måttlig 
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12 Allmänna skydd 

En vattenförekomst kan erhålla skydd från såväl naturgivna 
förutsättningar som administrativa åtgärder. Genom att klassa den 
skyddsnivå som erhålls vid förekomst av vattenskyddsområden, 
naturreservat, strandskydd samt utifrån de geologiska förhållandena 
kan en översiktlig bedömning av den totala skyddsnivån inom ett 
område göras. Nedan beskrivs förutsättningarna för de olika typerna 
av skydd. 

Bedömningen av skyddsnivå för de olika förekomsterna resulterar i 
tre olika nivåer; låg, måttlig och hög skyddsnivå. Det är viktigt att 
notera att denna bedömning är relativ och att det endast betyder att 
en låg skyddsnivå innebär ett sämre skydd för vattenförekomsten än 
måttlig skyddsnivå som i sin tur innebär ett sämre skydd för 
vattenförekomsten än hög skyddsnivå, se Figur 26. 

 

Skyddsnivå 

Låg Måttlig Hög 

 

Minst gynnsamt                                                                                                 Mest gynnsamt 

Figur 26. Bedömning av allmänt skydd görs i tre olika nivåer där lågt allmänt skydd är 

minst gynnsamt och högt allmänt skydd är mest gynnsamt för vattenförekomsten.  

Bedömningen ska endast ses som ett verktyg att jämföra de olika 
förekomsterna i Härryda kommun med varandra. Att använda 
bedömningen för jämförelse med vattenförekomster i andra 
kommuner är inte möjlig utifrån denna bedömning.  

Vattenskyddsområden 

Vattenskyddsområden enligt Miljöbalken syftar till att skydda 
dricksvattenkvaliteten i ett flergenerationsperspektiv. Ett mark- eller 
vattenområde får förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en 
grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att 
utnyttjas för vattentäkt. Tillhörande vattenskyddsföreskrifter anger 
vilka verksamheter och aktiviteter som inom området som endast får 
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bedrivas om de anmäls eller om tillstånd eller om dispens från förbud 
erhålls. 

År 2003 gav Naturvårdsverket ut en handbok om vattenskydd50 med 
tydliga riktlinjer som ofta medför att nya vattenskyddsområden, i 
enlighet med handboken, medför ett större skydd för 
vattenförekomster än äldre vattenskyddsområden.   

Strandskydd 

Strandskydd råder i Sverige vid hav, sjöar och vattendrag ca 100 
meter från strandkanten. Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 

I vissa områden kan ett utökat strandskydd beslutas av 
Länsstyrelsen. Inom ett strandskyddsområde är det generellt 
förbjudet att uppföra nya byggnader, att ändra byggnader för ett 
annat ändamål, utföra exempelvis båthamnar, bryggor eller golfbanor. 
På grund av strandskyddets restriktioner kan dricksvattenkvaliteten 
gynnas trots att syftet med strandskyddet inte är att främja 
dricksvattenkvaliteten.  

Förekomst av strandskydd har för dricksvattenskyddet främst 
betydelse för ytvattenförekomster och för öppna 
grundvattenförekomster där kontakt med ytvatten kan förekomma. 
För slutna grundvattenförekomster som skyddas av tätande jordlager 
med låg genomsläpplighet har strandskyddet marginell betydelse.  

                                                 
50 Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområde 2003:16 med 
allmänna råd 2003:16 
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Geologiskt skydd 

 

Faktaruta 2: Geologiska termer 

Lera är en finkornig jordart med så små partiklar att man inte kan 
känna de enskilda kornen eller urskilja dem med blotta ögat. Lera har 
en mycket stor förmåga att behålla vatten varför vattenströmning 
genom lera sker mycket långsamt.  

Silt är en jordart som utgörs av något större partiklar än lera. Kornen är 
dock så små att man inte kan känna de enskilda kornen eller urskilja 
dem med blotta ögat. Vattengenomsläppligheten är begränsad.  

Sand är en jordart som utgörs av material som är större än silt men 
mindre än grus. Man kan både känna och se de enskilda kornen. Sand 
släpper lätt igenom vatten.  

Grus är en jordart som utgörs av material som är större än sand. Det 
går lätt att greppa de enskilda kornen med fingrarna. Grus släpper 
mycket lätt igenom vatten.  

Isälvssediment har transporterats, sorterats och avsatts av 
smältvattenvatten från inlandsisen. Isälvssediment utgörs av grovt 
material och släpper lätt igenom vatten. Blandningen av olika 
kornstorlekar kan variera.    

Morän är en osorterad jordart som består av en blandning av block, 
sten, grus sand, silt och lera. Vattengenomsläppligheten varierar 
beroende på moränens materialsammansättning.  

Svämsediment bildas utmed vattendrag då material avsätts på 
strandbanken vid översvämning eller höga vattenstånd. Svämsediment 
utgörs vanligen av olika kornstorlekar (främst lera, silt och sand) och är 
i växlande grad uppblandade med organiskt material. 
Vattengenomsläppligheten är begränsad.  

Torv är en organisk jordart som bildas vid igenväxning av öppet vatten 
eller vid försumpning av torr mark. I regel är vattengenomsläppligheten 
hög.  

Urberg betecknas de områden där jordtäcket saknas helt eller där 
jordmäktigheten är mindre än 0,5 meter.  
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Det geologiska materialets skyddande egenskaper varierar beroende 
på om det är grundvatten eller ytvatten som riskerar att påverkas.  

För en ytvattenförekomst invid täta jordarter, såsom lera och silt, eller 
hårdgjorda ytor eller berg i dagen är det geologiska skyddet lågt 
eftersom en stor del av nederbörden avrinner som ytvatten och 
snabbt kan nå vattenförekomsten. Möjlighet till naturlig rening i 
marken är då låg. Genomsläppliga jordarter däremot innebär att 
huvuddelen av nederbörden bildar grundvatten. En del av 
grundvattnet som sedan rinner ut i sjöar och vattendrag har då 
genomgått en naturlig reningsprocess i marken och därmed är det 
geologiska skyddet högre. 

För en grundvattenförekomst råder motsatta förhållanden. Ett tätt 
lerlager ovan en grusförekomst innebär att eventuella föroreningar 
förhindras att nå grundvattenmagasinet på grund av lerlagrets ringa 
vattengenomsläpplighet och det geologiska skyddet är högt. Ett öppet 
grundvattenmagasin innebär ett lågt skydd eftersom det inte finns 
något som förhindrar föroreningar från att infiltrera. En mäktig 
omättad zon (långt avstånd mellan markytan och grundvattenytan) 
ökar skyddet för grundvattenmagasinet.  

I Tabell 21 redogörs översiktligt för det geologiska skyddet för yt- 
respektive grundvattenförekomster. I faktarutan på nästkommande 
sida beskrivs de olika geologiska materialens sammansättning och 
egenskaper.   

Tabell 21. Specificering av det geologiska skyddet för yt- respektive 
grundvattenförekomster.  

Geologi Skydd för 

ytvattenförekomster

Skydd för 

grundvattenförekomster 

Lera Lågt Högt

Silt Lågt Högt

Isälvssediment Högt Lågt

Morän Högt Lågt

Sand Högt Lågt

Grus Högt Lågt

Svämsediment Lågt Högt

Torv Högt Lågt

Urberg Lågt Högt
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Övriga skydd 

Det kan finnas andra typer av skydd vars syfte inte är att främja 
dricksvattenkvaliteten men som ändå bidrar till skydd av en eventuell 
vattenresurs i det fall restriktioner gäller vad avser exploatering, 
markutnyttjande etc. Exempel på sådana skydd är bland annat 
naturreservat och friluftsområden.  

 Naturreservat bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, för att 
bevara och vårda värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov 
av områden för friluftslivet. Förutom skogar och ängar kan även 
sjöar och vattendrag skyddas.  

 I den kommunala översiktsplanering kan friluftsområden 
utpekas, vilket ofta medför att restriktioner gäller vad avser 
exploatering av området.  

12.1 Skydd för prioriterade potentiella sjöar  

12.1.1 Finnsjön 

Vattenskyddsområde 

Vattenskyddsområdet för Finnsjön fastställdes 1996 tillsammans med 
ett vattenskyddsområde för Gravsjösystemet som då eventuellt 
planerades att komplettera Finnsjöns vattentillgång. Då det istället 
byggdes reservledningar från Partille och Mölndal för förstärkning av 
reservvattenförsörjning togs aldrig Gravsjösystemet i bruk och 
vattenskyddsområdet och dess föreskrifter upphörde därför att gälla i 
augusti 2004. Arbete med uppdatering av Finnsjöns 
vattenskyddsområde i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 
2003:6 med allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) 
pågår.   

Bedömning av skyddsnivå: Måttlig 
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Strandskydd 

Invid Finnsjön råder utökat strandskydd runtom i stort sett hela sjön 
förutom norr om Lahall samhälle där strandskyddet är borttaget51.  

Bedömning av skyddsnivå: Hög 

Geologiskt skydd 

Geologin inom Finnsjöns avrinningsområde domineras av berg i 
dagen, så kallat urberg, se Figur 27. Infiltrationsjordarter såsom 
isälvsmaterial, sand och torv förekommer endast i begränsad 
omfattning.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

 

 
 
Figur 27. Jordartsgeologin inom Finnsjöns avrinningsområde (markerat med svart 

linje). Utsnitt ur SGU:s digitala jordartskarta. © SGU 

                                                 
51 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beslut 2000-03-10, förordnande om 
strandskydd i Härryda kommun (dnr 231-51778-98).  
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Övriga skydd 

Runt Finnsjön finns ett område som enligt kommunens fördjupade 
översiktsplan är utpekat som friluftsområde. Därigenom ges området 
ett visst skydd mot exploatering och annan markanvändning som kan 
verka inskränkande för friluftslivet.  

Bedömning av skyddsnivå: Måttlig 

12.1.2 Gravsjön 

Vattenskyddsområde 

År 1996 fastställdes tillsammans med vattenskyddsområdet för 
Finnsjön, ett vattenskyddsområde för Gravsjön. Då täkten aldrig togs i 
bruk upphörde vattenskyddsområdet och dess föreskrifter att gälla i 
augusti 2004. Några nya planer på vattenskyddsområde för Gravsjön 
finns inte idag. 

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

Strandskydd 

Invid Gravsjöns västra strand är strandskyddet antingen inskränkt 
eller borttaget. Invid den östra stranden råder i regel ett strandskydd 
om ca 100 meter52.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

Geologiskt skydd 

Den nordvästra delen av avrinningsområdet domineras av berg i 
dagen, så kallat urberg, se Figur 28. I övriga delar av 
avrinningsområdet förekommer omväxlande morän och urberg samt 
sand, morän och torv vilket reducerar ytavriningen och ökar det 
geologiska skyddet för sjön.  

Bedömning av skyddsnivå: Måttlig 

 

                                                 
52 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beslut 2000-03-10, förordnande om 
strandskydd i Härryda kommun (dnr 231-51778-98). 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
Härryda kommun 
Vattenförsörjningsplan 2009 
2009-08-18 

 
 

131 (181) 
Uppdrag 1311116000;  

p:\1313\1311433\000\10 
arbetsmtrl_dok\komplettering_härryda_vattenförsörjningsplan\1007
05_komplettering_härryda_vattenförsörjningsplan_antagen_kf_200

9 10 19 doc

 

 
 

ra
01

s 
20

08
-0

6-
03

 

 
Figur 28. Jordartsgeologin inom Gravjöns avrinningsområde (markerat med svart 

linje). Utsnitt ur SGU:s digitala jordartskarta. © SGU 

Övriga skydd 

Det förekommer inga andra typer av skyddade områden inom 
Gravsjöns avrinningsområde.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

12.1.3 Nordsjön 

Vattenskyddsområde 

År 1996 fastställdes tillsammans med vattenskyddsområdet för 
Finnsjön, ett vattenskyddsområde för Gravsjösystemet vilket omfattar 
Nordsjön. Då täkten aldrig togs i bruk upphörde vattenskyddsområdet 
och dess föreskrifter att gälla i augusti 2004. Några nya planer på 
vattenskyddsområde för Nordsjön finns inte idag.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 
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Strandskydd 

Invid Nordsjön råder periodvis utökat strandskydd. Vid den nordvästra 
stranden är strandskyddet inskränkt53.  

Bedömning av skyddsnivå: Måttligt 

Geologiskt skydd 

Inom Nordsjöns avrinningsområde dominerar berg i dagen, så kallat 
urberg, se Figur 29. Inom ett begränsat område norr om sjön 
förekommer omväxlande morän och urberg samt sand och morän i 
större omfattning, vilket reducerar ytavrinningen och ökar det 
geologiska skyddet för sjön. I de östra, södra och västra delarna är 
dock förekomst av infiltrationsjordarter begränsat.   

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

 

 
Figur 29. Jordartsgeologin inom Nordsjöns avrinningsområde (markerat med svart 

linje). Utsnitt ur SGU:s digitala jordartskarta. © SGU 

                                                 
53 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beslut 2000-03-10, förordnande om 
strandskydd i Härryda kommun (dnr 231-51778-98). 
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Övriga skydd 

Det förekommer inga andra typer av skyddade områden inom 
Nordsjöns avrinningsområde.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

12.1.4 Östersjön 

Vattenskyddsområde 

År 1996 fastställdes tillsammans med vattenskyddsområdet för 
Finnsjön, ett vattenskyddsområde för Gravsjösystemet vilket omfattar 
Östersjön. Då täkten aldrig togs i bruk upphörde 
vattenskyddsområdet och dess föreskrifter att gälla i augusti 2004. 
Några nya planer på vattenskyddsområde för Östersjön finns inte 
idag.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

Strandskydd 

Utökat strandskydd råder invid i regel hela sjön. Vid en bit av den 
östra stranden är strandskyddet inskränkt54.  

Bedömning av skyddsnivå: Hög 

Geologiskt skydd 

Inom Östersjöns avrinningsområde dominerar berg i dagen, så kallat 
urberg, se Figur 30. Nordost om sjön förekommer infiltrationsjordarter 
såsom isälvsmaterial, sand och torv i betydande omfattning. I de 
övriga delarna av avrinningsområdet förekommer omväxlande morän 
och urberg samt torv och morän.  

Bedömning av skyddsnivå: Måttlig 

 

                                                 
54 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beslut 2000-03-10, förordnande om 
strandskydd i Härryda kommun (dnr 231-51778-98). 
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Figur 30. Jordartsgeologin inom Östersjöns avrinningsområde (markerat med svart 

linje). Utsnitt ur SGU:s digitala jordartskarta. © SGU 

Övriga skydd 

Det förekommer inga andra typer av skyddade områden inom 
Östersjöns avrinningsområde.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

12.1.5 Västra Nedsjön 

Vattenskyddsområde 

Västra Nedsjön användes tidigare som vattentäkt och har än idag ett 
vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter som fastställdes 
1982 vilka gäller fortfarande. I det fall det kan komma att bli aktuellt 
att återuppta vattentäktsverksamheten i sjön planeras 
vattenskyddsområdet och vattenskyddsföreskrifterna att omarbetas i 
enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2003:6 med allmänna råd 
om vattenskyddsområden (NFS 2003:16).  

Bedömning av skyddsnivå: Måttlig 
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Strandskydd 

Västra Nedsjön saknar strandskydd förutom i området öster om sjön 
där utökat strandskydd råder55.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

Geologiskt skydd 

Inom Västra Nedsjöns avrinningsområde dominerar morän, se Figur 
31. Även isälvsmaterial förekommer i betydande omfattning. I 
avrinningsområdets norra del finns områden med omväxlande morän 
och urberg. Berg i dagen förekommer endast i marginell omfattning. 

 
Bedömning av skyddsnivå: Hög 
 
 

 
 
Figur 31. Jordartsgeologin inom Västra Nedsjöns avrinningsområde (markerat med 

svart linje). Utsnitt ur SGU:s digitala jordartskarta. © SGU 

                                                 
55 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beslut 2000-03-10, förordnande om 
strandskydd i Härryda kommun (dnr 231-51778-98). 
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Övriga skydd 

Det förekommer inga andra typer av skyddade områden inom Västra 
Nedsjöns avrinningsområde.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

12.1.6 Gingsjön 

Vattenskyddsområde 

Det finns inget vattenskyddsområde upprättat för ytvattenresursen 
Gingsjön.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

Strandskydd 

Vid Gingsjön är strandskyddet inskränkt vid Eriksmyst samhälle samt 
längs hela den östra delen av sjön. Ingen utökning av strandskyddet 
förekommer56.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

Geologiskt skydd 

Inom avrinningsområdet förekommer förutom berg i dagen, så kallat 
urberg, även betydande områden med omväxlande morän och berg, 
områden med endast morän samt torv, se Figur 32. Utbredning av 
morän är som störst i direkt anslutning till sjön och där förekommer 
även begränsade områden med isälvsmaterial.  

Bedömning av skyddsnivå: Hög 

 

                                                 
56 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beslut 2000-03-10, förordnande om 
strandskydd i Härryda kommun (dnr 231-51778-98). 
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Figur 32. Jordartsgeologin inom Gingsjöns avrinningsområde (markerat med svart 

linje). Utsnitt ur SGU:s digitala jordartskarta. © SGU 

Övriga skydd 

Det förekommer inga andra typer av skyddade områden inom 
Gingsjöns avrinningsområde.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

12.2 Skydd för prioriterade potentiella vattendrag 

12.2.1 Mölndalsån  

Vattenskyddsområde 

Det finns inget vattenskyddsområde upprättat för den prioriterade 
ytvattenresursen Mölndalsån.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 
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Strandskydd 

Inom vissa delar av Mölndalsån förekommer inskränkningar av 
strandskyddet och inom andra förekommer utökningar57.  

Bedömning av skyddsnivå: Måttlig 

Geologiskt skydd 

I Mölndalsåns dalgång dominerar isälvssediment, se Figur 33. På 
omgivande höjdpartier förekommer i avrinningsområdets norra del 
framförallt morän samt torv. I avrinningsområdets södra del 
förekommer områden med berg i dagen samt omväxlande morän och 
urberg samt torv.  

Bedömning av skyddsnivå: Hög 

 

 

Figur 33. Jordartsgeologin inom den prioriterade vattenförekomsten  Mölndalsåns 

avrinningsområde (markerat med svart linje). Utsnitt ur SGU:s digitala jordartskarta. 

© SGU 

                                                 
57 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beslut 2000-03-10, förordnande om 
strandskydd i Härryda kommun (dnr 231-51778-98). 
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Övriga skydd 

Naturreservatet Risbohult ligger delvis inom avrinningsområdet. 
Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, 
Natura 200058.  I naturreservatet gäller vissa föreskrifter, dock är de 
inte av sådan art att de bedöms innebära ett ökat skydd för 
vattenförekomsten.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

12.3 Skydd för potentiella prioriterade 
grundvattenförekomster  

12.3.1 Aleslätten 

Vattenskyddsområde 

Det finns inget vattenskyddsområde upprättat för den prioriterade 
grundvattenresursen Aleslätten.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

Geologiskt skydd 

Aleslätten grundvattenförekomst utgörs av ett slutet 
grundvattenmagasin. De ytliga jordarterna ovan Aleslätten 
grundvattenförekomst utgörs av svämsediment samt 
infiltrationsjordarterna grus och torv, se Figur 34. Under dessa ytliga 
jordarter förekommer täta jordlager ovan hela förekomsten, vilka 
verkar skyddande mot föroreningsspridning.  

Vid bedömning av geologisk skyddsnivå har endast det undre 
magasinet och dess tillrinningsområde bedömts.  

Inom grundvattenmagasinet Aleslättens tillrinningsområde dominerar 
infiltrationsjordarter såsom isälvssediment, morän och torv. I 
förekomstens direkta närområde förekommer mäktiga områden med 
isälvssediment. Den omfattande förekomsten av infiltrationsjordarter 
inom tillrinningsområdet medför att bedömningen av geologisk 

                                                 
58 www.vastkuststiftelsen.org 
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skyddsnivå endast är måttlig trots att grundvattenförekomsten 
Aleslätten är väl skyddad geologiskt.  

Bedömning av skyddsnivå: Måttlig 

 

Figur 34. Jordartsgeologin inom grundvattenförekomsten Aleslättens 

tillrinningsområde (markerat med svart linje). Aleslätten grundvattenförekomst är 

markerad med svart rastrering. Utsnitt ur SGU:s digitala jordartskarta. © SGU 

Övriga skydd 

Det förekommer inga andra typer av skyddade områden inom 
Aleslättens tillrinningsområde.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

12.3.2 Rya Hed 

Vattenskyddsområde 

Det finns inget vattenskyddsområde upprättat för den prioriterade 
grundvattenresursen Rya Hed.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 
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Strandskydd 

Vid den delen av Mölndalsån som rinner över 
grundvattenförekomsten Rya Hed råder strandskydd utan 
anmärkningsvärda inskränkningar eller utökningar59.  

Bedömning av skyddsnivå: Måttlig 

Geologiskt skydd 

Rya Hed utgörs av ett öppet grundvattenmagasin, vilket innebär 
avsaknad av tätande jordlager. Förekomsten utgörs av 
isälvssediment och grus, se Figur 35. Inom tillrinningsområdet är 
infiltrationsjordarterna morän och torv vanligt förekommande. Även 
omväxlande morän och urberg samt urberg förekommer i viss 
utsträckning. 

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

  

Figur 35. Jordartsgeologin inom grundvattenförekomsten Rya Heds 

tillrinningsområde (markerat med svart linje). Rya hed grundvattenförekomst är 

markerad med svart rastrering. Utsnitt ur SGU:s digitala jordartskarta. © SGU 

                                                 
59 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beslut 2000-03-10, förordnande om 
strandskydd i Härryda kommun (dnr 231-51778-98). 
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Övriga skydd 

Östra delen av grundvattenförekomsten ligger inom naturreservatet 
Risbohult som omfattar ett område med större och sammanhängande 
sumpskogspartier mellan Risbohult-Skogstorp och länsväg 757 samt 
längs med Mölndalsån. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av 
skyddade områden, Natura 200060.  

I naturreservatet gäller vissa föreskrifter, dock är de inte av sådan art 
att de bedöms innebära ett ökat skydd för grundvattenförekomsten.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

12.3.3 Grönhult 

Vattenskyddsområde 

Det finns inget vattenskyddsområde upprättat för den prioriterade 
grundvattenresursen Grönhult.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

Strandskydd 

En större del av Mölndalsån som rinner över grundvattenförekomsten 
Grönhult saknar strandskydd61.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

Geologiskt skydd 

Grönhult utgörs av ett öppet grundvattenmagasin, vilket innebär 
avsaknad av tätande jordlager. Förekomsten utgörs av 
isälvssediment och grus, se Figur 36. Inom tillrinningsområdet 
dominerar morän. Urberg och torv förekommer i begränsad 
omfattning.   

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

                                                 
60 www.vastkuststiftelsen.org 
61 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beslut 2000-03-10, förordnande om 
strandskydd i Härryda kommun (dnr 231-51778-98). 
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Figur 36. Jordartsgeologin inom grundvattenförekomsten Grönhult tillrinningsområde 

(markerat med svart linje). Grönhult grundvattenförekomst är markerad med svart 

rastrering. Utsnitt ur SGU:s digitala jordartskarta. © SGU 

Övriga skydd 

Det förekommer inga andra typer av skyddade områden inom 
Grönhults tillrinningsområde.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

12.3.4 Hällingsjö 

Vattenskyddsområde 

Den befintliga uttagsbrunnen i Hällingsjö har ett vattenskyddsområde 
med tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Därigenom skyddas en del 
av grundvattenförekomsten. Dock saknas vattenskyddsområde för 
hela grundvattenförekomsten.  

På senare år har omfattande nyexploatering av bostäder skett inom 
vattenskyddsområdets primära skyddszon varför vattentäkten 
planeras att flyttas.   
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Bedömning av skyddsnivå: Måttlig 

Strandskydd 

Gingsjön som har hydraulisk kontakt med grundvattenmagasinet 
Hällingsjö har tidigare bedömts inneha en låg skyddsnivå vad gäller 
strandskydd. För Gisslebäcken, vilken till viss del rinner över 
grundvattenförekomsten, förekommer strandskydd med 
inskränkningar i vissa partier62.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

Geologiskt skydd 

I den prioriterade grundvattenförekomsten i Hällingsjö råder både 
öppna och slutna förhållanden eftersom delar av förekomsten täcks 
av tätande lager. De ytliga jordarterna ovan grundvattenförekomsten 
utgörs förutom av isälvssediment till stor del av lera och 
infiltrationsjordarten sand, se Figur 37. Under de områden som utgörs 
av sand förekommer täta jordlager, vilka verkar skyddande mot 
föroreningsspridning.  

Inom grundvattenförekomsten Hällinsjös tillrinningsområde dominerar 
infiltrationsjordarter såsom isälvssediment, morän och torv. I 
förekomstens direkta närområde förekommer mäktiga områden med 
morän.  

Bedömning av skyddsnivå: Måttlig 

 

                                                 
62 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beslut 2000-03-10, förordnande om 
strandskydd i Härryda kommun (dnr 231-51778-98). 
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Figur 37. Jordartsgeologin inom grundvattenförekomsten Hällingsjös 

tillrinningsområde (markerat med svart linje). Hällingsjö grundvattenförekomst är 

markerad med svart rastrering. Utsnitt ur SGU:s digitala jordartskarta.  © SGU  

Övriga skydd 

Det förekommer inga andra typer av skyddade områden inom 
Hällingsjös tillrinningsområde.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 

12.3.5 Rävlanda 

Vattenskyddsområde 

Den befintliga uttagsbrunnen i Rävlanda har ett vattenskyddsområde 
med tillhörande vattenskyddsföreskrifter som fastställdes 2007. 
Därigenom skyddas en del av grundvattenförekomsten. Dock saknas 
vattenskyddsområde för hela grundvattenförekomsten.  

Bedömning av skyddsnivå: Måttlig 
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Strandskydd 

Invid Storån, vilken i vissa sträckor kan ha hydraulisk kontakt med 
grundvattenmagasinet Rävlanda, råder strandskydd vilket under 
långa sträckor är utökat63.  

 Bedömning av skyddsnivå: Hög 

Geologiskt skydd 

I den prioriterade grundvattenförekomsten Rävlanda råder både 
öppna och slutna förhållanden eftersom delar av förekomsten täcks 
av tätande lager.  

De ytliga jordarterna ovan grundvattenförekomsten utgörs förutom av 
isälvssediment till stor del av lera, svämsediment och 
infiltrationsjordarterna sand och torv, se Figur 38. Under de områden 
som utgörs av sand och torv förekommer tätande jordlager, vilka 
verkar skyddande mot föroreningsspridning.  

Inom grundvattenförekomsten Rävlandas tillrinningsområde 
dominerar sand och morän på ytan. Delar av de områden som på 
ytan utgörs av sand är i den hydrogeologiska databasen karterade 
som sammanhängande områden med mäktiga finsediment.  

Bedömning av skyddsnivå: Måttlig 

 

                                                 
63 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beslut 2000-03-10, förordnande om 
strandskydd i Härryda kommun (dnr 231-51778-98). 
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Figur 38. Jordartsgeologin inom grundvattenförekomsten Rävlandas 

tillrinningsområde (markerat med svart linje). Rävlanda grundvattenförekomst är 

markerad med svart rastrering. Utsnitt ur SGU:s digitala jordartskarta.  © SGU  

Övriga skydd 

Det förekommer inga andra typer av skyddade områden inom 
Rävlandas tillrinningsområde.  

Bedömning av skyddsnivå: Låg 
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13 Befintliga värden 

Att upprätta en ny vattentäkt kan vara mycket kostsamt och 
tidskrävande. Det mest kostnadseffektiva är därför vanligen att 
bibehålla befintlig vattentäkt i den mån det går eller nyttja resurser för 
vilka nödvändiga installationer redan finns. Många gånger är 
befintliga lägen tekniskt sett bättre lämpade än ännu oexploaterade 
lägen.  

Befintliga värden för en vattenförekomst har i 
vattenförsörjningsplanen därför bedömts vara befintliga installationer 
såsom vattenverk, pumpstationer och ledningar. Även befintliga 
vattendomar samt vattenskyddsområden är ett exempel på sådana 
befintliga värden som är av vikt att beakta då en vattenresurs 
lämplighet att nyttjas som dricksvattentäkt bedöms.   

Bedömningen av befintliga värden har tre olika nivåer; låg, måttlig och 
hög. Det är viktigt att notera att denna bedömning är relativ och att 
det endast betyder att ett lågt befintligt värde innebär att mindre 
pengar är investerade i anläggningar kopplade till förekomsten än ett 
måttlig befintligt värde som i sin tur innebär att mindre pengar är 
investerade i anläggningar kopplade till förekomsten än ett högt 
befintligt värde, se Figur 39. 

 

Värdenivå 

Låg Måttlig Hög 

 

Minst gynnsamt                                                                                                    Mest gynnsamt 

Figur 39. Bedömning av befintliga värden görs i tre olika nivåer där låg värdenivå är 

minst gynnsamt och hög värdenivå är mest gynnsamt ur 

vattenförsörjningsperspektiv.  

För en förekomst som har ett lågt befintligt värde kan det räcka med 
små investeringar för att uppnå önskad funktion medan en förekomst 
med högt befintligt värde kan kräva stora investeringar. Hur 
avgörande det befintliga värdet är och hur mycket som behöver 
investeras ytterligare är helt beroende av vilken funktion som önskas 
uppnås. Till exempel kan ett befintligt vattenverk behöva byggas om 
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för att säkerställa fortsatt normal distribution av dricksvatten. För en 
vattenförekomst som ska användas som nödvattentäkt kan det räcka 
med tillfällig, mindre utrustning med lägre krav på kapacitet och 
rening än om förekomsten skulle ha nyttjats som huvudvattentäkt 
eller reservvattentäkt.  

Bedömningen ska endast ses som ett verktyg att jämföra de olika 
förekomsterna i Härryda kommun med varandra. Att använda 
bedömningen för jämförelse med vattenförekomster i andra 
kommuner är inte möjlig utifrån denna bedömning.  

13.1 Befintliga värden för prioriterade potentiella sjöar 

13.1.1 Finnsjön 

Då Finnsjön nyttjas som en av kommunens huvudvattentäkter finns 
redan samtliga installationer. Även vattendom och 
vattenskyddsområde finns, vilket dock planeras att uppdateras.  

Bedömning av värdenivå: Hög 

13.1.2 Gravsjön 

Inga befintliga värden förekommer för Gravsjön.  

Bedömning av värdenivå: Låg 

13.1.3 Nordsjön 

Inga befintliga värden förekommer för Nordsjön.  

Bedömning av värdenivå: Låg 

13.1.4 Östersjön 

Inga befintliga värden förekommer för Östersjön.  

Bedömning av värdenivå: Låg 
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13.1.5 Västra Nedsjön 

Från den tiden då Västra Nedsjön nyttjades som dricksvattentäkt 
finns en gammal tom vattenverksbyggnad kvar. Reningssystem 
saknas dock. En ny överföringsledning från Rävlanda till Hindås 
byggdes när produktionen av dricksvatten från Västra Nedsjön 
upphörde. Den gamla lågreservoaren används idag som 
tryckstegringsstation med reservelverk. Västra Nedsjöns 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter gäller fortfarande.   

Bedömning av värdenivå: Måttlig 

13.1.6 Gingsjön 

Inga befintliga värden förekommer för Gingsjön.  

Bedömning av värdenivå: Låg 

13.2 Befintliga värden för prioriterade potentiella 
vattendrag 

13.2.1 Mölndalsån 

Inga befintliga värden förekommer för Mölndalsån.  

Bedömning av värdenivå: Låg 

13.3 Befintliga värden för prioriterade potentiella 
grundvattenförekomster 

13.3.1 Aleslätten 

Inga befintliga värden förekommer för Aleslätten 
grundvattenförekomst.  

Bedömning av värdenivå: Låg 

13.3.2 Rya Hed 

Inga befintliga värden förekommer för Rya Hed 
grundvattenförekomst.  
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Bedömning av värdenivå: Låg 

13.3.3 Grönhult 

Inga befintliga värden förekommer för Grönhult 
grundvattenförekomst.  

Bedömning av värdenivå: Låg 

13.3.4 Hällingsjö 

Då Hällingsjö grundvattentäkt nyttjas som en av kommunens 
huvudvattentäkter finns redan samtliga installationer. Även 
vattenskyddsområde finns. Dock planeras den befintliga vattentäkten 
att flyttas varför nya installationer kommer att vara nödvändiga. Om 
den befintliga vattentäkten behålls som reservvattentäkt bedöms 
värdenivån vara högre än om den avvecklas helt. Vattendom saknas 
för uttag i befintlig täkt.  

Bedömning av värdenivå: Måttlig 

13.3.5 Rävlanda 

Då Rävlanda grundvattentäkt nyttjas som en av kommunens 
huvudvattentäkter finns redan samtliga installationer. Även 
vattenskyddsområde finns.  

Bedömning av värdenivå: Hög 
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14 Sammanställning av kapacitet, vattenkvalitet, 
hot och påverkan, allmänna skydd och 
befintliga värden 

I detta avsnitt presenteras tidigare genomförd bedömning av 
kapacitet, vattenkvalitet, hot och påverkan, allmänna skydd och 
befintliga värden för de prioriterade potentiella 
dricksvattenförekomsterna. 

Till skillnad från bedömningen av kapacitet och kvalitet är 
bedömningen av hot och påverkan, allmänna skydd och befintliga 
värden relativ, vilket innebär att de olika förekomsterna jämförs med 
varandra. Bedömningen har tre olika nivåer; låg, måttlig och hög.  

Värderingsskalan i bedömning av hotnivå är; Låg är det bästa och 
Hög är det sämsta. Färgskalan är Låg (grön), Måttlig (gul) och Hög 
(orange). För parametrarna allmänna skydd och befintliga värden är 
värderingsskalan omvänd så att Hög är det bästa och Låg är det 
sämsta. Färgskalan är därmed Låg (orange), Måttlig (gul) och Hög 
(grön). Sammantaget är grön färg mest gynnsamt och orange färg 
minst gynnsamt för vattenförekomsterna, se Figur 40.   

 Bedömning 

Hotnivå Hög Måttlig Låg 

Skyddsnivå Låg Måttlig Hög 

Värdenivå Låg Måttlig Hög 

 

                                         Minst gynnsamt                                                           Mest gynnsamt 

Figur 40. Värderingsskalan för bedömningsparametrarna Hot och påverkan samt 

Allmänna skydd och Befintliga värden har tre steg; låg, måttlig och hög.  

I redovisningen ligger ingen viktning av de olika parametrarna 
inbyggd. Vattenförekomster som sammanslaget erhållit liknande 
bedömning av parametrarna behöver inte vara lika lämpliga som 
vattentäkter, eftersom bedömningsmetoden endast ger en grov 
jämförande uppskattning. Resultatet betyder inte heller att en 
parameter som bedömts vara ogynnsam innebär att förekomsten är 
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olämplig som dricksvattentäkt eller att det inte finns några problem 
även om en parameter bedömts vara gynnsam. Hur begränsande en 
bedömning är för möjligheten att använda en förekomst som 
dricksvattentäkt beror på vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att 
förbättra förutsättningarna samt på vilka yttre krav (lagkrav, riktlinjer, 
önskemål) som ställs avseende de olika parametrarna.  

Bedömningen ska endast ses som ett verktyg för att översiktligt 
jämföra de olika förekomsterna i Härryda kommun med varandra. Att 
använda bedömningen för jämförelse med vattenförekomster i andra 
kommuner är inte möjlig utifrån denna bedömning.  

14.1 Potentiella prioriterade sjöar och vattendrag 

Nedan redovisas en sammanfattning av genomförda bedömningar av 
vattenkvalitet, kapacitet, hot och påverkan, allmänna skydd och 
befintliga värden för var och en av de potentiella prioriterade 
ytvattenförekomster (sjöar och vattendrag) i Härryda kommun.  

14.1.1 Finnsjön  

Belastningen av olika typer av hot i tillrinningsområdet, främst 
kopplad till bebyggelse, bedöms vara på en sådan nivå att ytterligare 
exploatering av området bör begränsas om sjöns lämplighet som 
vattentäkt inte skall äventyras. Var gränsen för denna lämplighet går 
är en bedömningsfråga och beror på hur stor säkerhet kommunen vill 
ha i sin vattenförsörjning vad gäller såväl kvantitet som kvalitet. Att 
det finns ett lågt geologiskt skydd i tillrinningsområdet gör sjön känslig 
för den påverkan som uppkommer inom området. Fortsatt nyttjande 
av Finnsjön som allmän vattentäkt kräver uppdatering av det 
befintliga vattenskyddsområdet. Detta arbete har påbörjats.  

Kapaciteten i sjön är tillräcklig för uttag på dagens nivå, dock är det 
osäkert om uttagsmängden kan öka utan att kapaciteten förstärks på 
något sätt, till exempel genom överledning från Gravsjön.  

Det finns stora ekonomiska värden i befintliga anläggningar vid 
Finnsjöns vattentäkt, dock finns vissa brister i vattenförsörjningen 
som främst berör leveranssäkerheten i distributionsområdet. Ingen av 
bristerna är dock av sådan art att de inte går att åtgärda, det är bara 
en fråga om hur mycket kommunen är villig att investera i 
vattenförsörjningen för att öka leveranssäkerheten.  
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Vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter bör 
uppdateras i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2003:6 med 
allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16).  

14.1.2 Gravsjön 

Hotnivån i Gravsjöns tillrinningsområde kopplad till infrastruktur och 
bebyggelse är måttlig till hög. Det tillsammans med indikationer på 
vissa brister i vattenkvaliteten medför att om sjön ska vara lämplig att 
användas som vattentäkt bör hotnivån inte tillåtas öka. Var gränsen 
för denna lämplighet går är en bedömningsfråga och beror på hur stor 
säkerhet kommunen vill ha i sin vattenförsörjning vad gäller kvalitet. 
Vattenkvaliteten medför att rening sannolikt behövs men sjön är inte 
på grund av det olämplig som dricksvattentäkt. Genom att inrätta ett 
vattenskyddsområde kan tillkomst av ytterligare hot inom området 
regleras vilket ökar skyddet för vattenförekomsten. Ett 
vattenskyddsområde kan inrättas även om sjön idag inte utnyttjas för 
allmän dricksvattentäkt. I det fall en vattentäkt etableras måste ett 
vattenskyddsområde inrättas. 

Beroende på hur Gravsjön är avsedd att användas inom framtida 
vattenförsörjning krävs mer eller mindre stora ekonomiska 
investeringar. Gravsjön ensam har inte tillräcklig kapacitet för att 
tillgodose behovet av dricksvatten inom Finnsjöns 
distributionsområde, men tillsammans med Nordsjön och Östersjön, 
belägna uppströms i vattensystemet överstiger kapaciteten behovet 
med god marginal. Gravsjöns kapacitet bedöms dock vara värdefull 
om syftet är att använda sjön för att förstärka Finnsjöns kapacitet.  

14.1.3 Nordsjön 

Nordsjön lämpar sig väl för vattentäktsverksamhet med hänsyn till 
den låga hotnivå som finns i tillrinningsområdet, liksom i 
tillrinningsområdet till den uppströms belägna Östersjön. Förutsatt att 
dagens låga hotnivå i tillrinningsområdet bibehålls har det mindre 
betydelse att det naturliga, geologiska skyddet i området är lågt. 
Genom att inrätta ett vattenskyddsområde kan tillkomst av ytterligare 
hot inom området regleras vilket ökar skyddet för vattenförekomsten. 
Ett vattenskyddsområde kan inrättas även om sjön idag inte utnyttjas 
för allmän dricksvattentäkt. I det fall en vattentäkt etableras måste ett 
vattenskyddsområde inrättas. 
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Vattenkvaliteten i sjön är inte undersökt men den bedöms inte utgöra 
en begränsande faktor för sjöns lämplighet som dricksvattentäkt. 
Uttagskapaciteten i Nordsjön ensam är förhållandevis låg, dels 
jämfört med andra prioriterade sjöar inom kommunen, dels jämfört 
med det behov som finns inom kommunen. Tillsammans med 
Östersjön utgör dock Nordsjön en möjlig vattentäkt motsvarande 
Finnsjöns kapacitet och lite därtill.  

Utnyttjande av Nordsjön som vattentäkt kräver stora ekonomiska 
investeringar i det fall vatten ska tas ut direkt från sjön och inte nyttjas 
enbart genom överledning mellan Gravsjön och Finnsjön.   

14.1.4 Östersjön 

Östersjön lämpar sig väl för vattentäktsverksamhet med hänsyn till 
den låga hotnivå som finns i tillrinningsområdet. Dagens låga hotnivå 
i tillrinningsområdet tillsammans med det geologiska skydd som finns 
gör att området har viss motståndskraft mot tillkommande hot, 
givetvis beroende på vad dessa utgörs av. Genom att inrätta ett 
vattenskyddsområde kan tillkomst av ytterligare hot inom området 
regleras vilket ökar skyddet för vattenförekomsten. Ett 
vattenskyddsområde kan inrättas även om sjön idag inte utnyttjas för 
allmän dricksvattentäkt. I det fall en vattentäkt etableras måste ett 
vattenskyddsområde inrättas. 

Vattenkvaliteten i sjön är inte undersökt men den bedöms inte utgöra 
en begränsande faktor för sjöns lämplighet som dricksvattentäkt. 
Uttagskapaciteten i Östersjön kan i bästa fall motsvara den mängd 
som idag tas ut i Finnsjöns vattentäkt.  

Utnyttjande av Östersjön som vattentäkt kräver stora ekonomiska 
investeringar i det fall vatten ska tas ut direkt från sjön och inte enbart 
nyttjas via Nordsjön genom överledning mellan Gravsjön och 
Finnsjön.   

14.1.5 Västra Nedsjön 

Belastningen från bebyggelse och infrastruktur är relativt hög i 
tillrinningsområdet, främst i anslutning till Hindås. För att öka skyddet 
av vattenförekomsten kan det befintliga vattenskyddsområdet 
uppdateras, även om sjön idag inte fungerar som dricksvattentäkt.  
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Vattenkvaliteten i sjön kan medföra att rening behövs men den 
bedöms inte utgöra en begränsande faktor för sjöns lämplighet som 
dricksvattentäkt. Kapaciteten i sjön medger betydande uttag, nära det 
behov som finns inom samtliga distributionsområden för allmänna 
vattentäkter i kommunen.   

I förhållande till den bedömda stora uttagskapaciteten i Västra 
Nedsjön krävs relativt måttliga ekonomiska investeringar för att återfå 
en fungerande vattentäktsverksamhet i Västa Nedsjön. Vissa tidigare 
använda installationer tillvaratas vilket håller nere den totala 
investeringskostnaden.  

14.1.6 Gingsjön 

Belastningen från bebyggelse och infrastruktur är relativt hög i 
tillrinningsområdet, främst i anslutning till sjön. Genom att inrätta ett 
vattenskyddsområde kan tillkomst av ytterligare hot inom området 
regleras vilket ökar skyddet för vattenförekomsten. Ett 
vattenskyddsområde kan inrättas även om sjön idag inte utnyttjas för 
allmän dricksvattentäkt. I det fall en vattentäkt etableras måste ett 
vattenskyddsområde inrättas. 

Uttagskapaciteten i Gingsjön är med god marginal tillräcklig för att 
tillgodose behovet i Hällingsjö, förutsatt att detta inte ökar kraftigt. Ur 
vattenkvalitetssynpunkt bedöms sjön inte vara olämplig att använda 
för framställning av dricksvatten även om rening kommer att krävas.  

Vattentäkt i Gingsjön kräver att ett nytt vattenverk byggs eftersom 
reningsprocessen för ytvatten oftast skiljer sig avsevärt från reningen 
av grundvatten, vilket ju är det som idag används för vattenförsörjning 
i Hällingsjö. För att öka skyddet av vattenförekomsten kan ett 
vattenskyddsområde inrättas, även om sjön idag inte fungerar som 
dricksvattentäkt. I det fall sjön tas i bruk som allmän vattentäkt måste 
ett vattenskyddsområde inrättas.  

14.1.7 Mölndalsån 

Mölndalsåns stora fördel är den höga uttagskapaciteten som finns. I 
övrigt finns flera bedömningsparametrar som visar på ett försvårat, 
dock inte omöjligt, nyttjande av ån som vattentäkt. Vissa av 
förutsättningarna förbättras i det fall syftet är att endast använda 
Mölndalsån som förstärkning till grundvattenuttag i någon av de 
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närliggande grundvattenförekomsterna. Hotnivån kopplad till 
bebyggelse och infrastruktur inom tillrinningsområdet bedöms vara 
betydande.  

Översvämningsrisken i Mölndalsån är betydande men hur allvarliga 
konsekvenserna bedöms vara beror på hur ån nyttjas i 
vattenförsörjningen. Ett direkt uttag av vatten från ån är känsligare för 
påverkan vid översvämningar än om ån nyttjas för infiltration i 
grundvattenmagasinen.  

Oavsett om Mölndalsån kommer att nyttjas för direktuttag eller om 
vattnet ska användas för att på konstgjord väg förstärka 
uttagskapaciteten i närliggande grundvattenförekomster krävs 
investeringar i nya anläggningar. I det fall Mölndalsån endast kommer 
att förstärka uttagskapaciteten i närliggande grundvattenförekomster 
genom naturlig, inducerad infiltration är det förknippat med låga eller 
inga kostnader i Mölndalsån.  

14.1.8 Sammanställning 

I Tabell 22 nedan redovisas en sammanställning av de bedömningar 
som gjorts av kapacitet, vattenkvalitet, hot och påverkan, allmänna 
skydd och befintliga värden avseende potentiella prioriterade 
ytvattenförekomster (sjöar och vattendrag) i Härryda kommun. 
Observera att i tabellen representerar grön färg det mest gynnsamma 
förhållandet för vattenförekomsten och orange färg det minst 
gynnsamma förhållandet för vattenförekomsten. Däremellan finns 
bedömningen måttlig som presenteras med gul färg i tabellen.  
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Tabell 22. Sammanställning av prioriterade ytvattenförekomsters (sjöar och 
vattendrag) kapacitet, vattenkvalitet, hot och påverkan, allmänna skydd och 
befintliga värden. 

 POTENTIELLA PRIORITERADE YTVATTENFÖREKOMSTER 

 Finnsjön Gravsjön Nordsjön Östersjön Västra 
Nedsjön 

Gingsjön Mölndalsån

KAPACITET        

Storleksordning på 

bedömd kapacitet. 

Intervall mellan torrår 

och normalår (l/s) 

30-115 15-60 20-95 35-135 55-255 20-100 55-110 

VATTENKVALITET        

Parametrar som 
måste justeras i 
vattenverk 

Turbiditet 

Färgtal 

E-coli 

Koliforma 

bakterier 

TOC, pH 

Ingen 

uppgift 

Ingen 

uppgift 

Ingen 

uppgift 

Färgtal 

Järn 

Mangan 

E-coli 

pH 

Färgtal 

pH 

Ingen 

uppgift 

HOT OCH PÅVERKAN        

Bostäder Hög Måttlig Låg Låg Hög Måttlig Måttlig 

Avlopp Hög Hög Låg Låg Hög Hög Hög 

Väg och järnväg Måttlig Måttlig Måttlig Måttlig Hög Hög Hög 

Lantbruk Låg Låg Låg Låg Låg Låg Låg 

Förorenade områden Låg Låg Låg Låg Låg Låg Måttlig 

Miljöfarlig 
verksamhet 

Måttlig Låg Låg Låg Låg Låg Måttlig 

Brister i 
vattenförsörjningen  

Hög - - - Måttlig - - 

Klimatförändringar Måttlig Låg Låg Låg Måttlig Låg Hög 

ALLMÄNNA SKYDD      

Vattenskyddsområde Måttlig Låg Låg Låg Måttlig Låg Låg 

Strandskydd Hög Låg Måttlig Hög Låg Låg Måttlig 

Geologiskt skydd Låg Måttlig Låg Måttlig Hög Hög Hög 

Övriga skydd Måttlig Låg Låg Låg Låg Låg Låg 

BEFINTLIGA VÄRDEN      

Befintliga värden Hög Låg Låg Låg Måttlig Låg Låg 
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14.2 Grundvattenförekomster 

Nedan redovisas en sammanfattning av de bedömningar som gjorts 
av kapacitet, vattenkvalitet, hot och påverkan, allmänna skydd och 
befintliga värden för var och en av de potentiella prioriterade 
grundvattenförekomsterna i Härryda kommun.  

14.2.1 Aleslätten 

För vissa hot, såsom avloppsanläggningar och materialtäkter, bör 
hotnivån inte öka för att områdets lämplighet för dricksvattenuttag inte 
ska försämras. Idag bedöms varken hotnivån i tillrinningsområdet 
eller vattenkvaliteten vara begränsande för möjligheten till 
vattentäktsverksamhet på Aleslätten.  

Kapaciteten i grundvattenmagasinet begränsar den naturligt 
tillgängliga uttagsmängden till 5-25 l/s, dock finns möjlighet att 
förstärka kapaciteten via konstgjord infiltration från Mölndalsån. 
Orsaken till att uttagskapaciteten i grundvattenförekomsten varierar är 
att markens uppbyggnad inte ser likadan ut i hela förekomsten.  

Genom att inrätta ett vattenskyddsområde kan tillkomst av ytterligare 
hot inom området regleras vilket ökar skyddet för vattenförekomsten. 
Ett vattenskyddsområde kan inrättas även om området idag inte 
utnyttjas för allmän dricksvattentäkt. I det fall en vattentäkt etableras 
måste ett vattenskyddsområde inrättas. Om ett vattenskyddsområde 
inrättas bedöms grundvattenförekomsten, tillsammans med det 
befintliga geologiska skyddet, erhålla ett gott skydd mot påverkan från 
föroreningar från markytan och närliggande vattendrag.  

En etablering av vattentäktsverksamhet på Aleslätten är förknippad 
med stora ekonomiska investeringar eftersom det behövs en helt ny 
anläggning för utvinning av vatten och ledningar till 
distributionsområdet. Ska vattnet renas lokalt behövs också en ny 
reningsanläggning. Eventuellt krävs också anläggningar för 
konstgjord infiltration av vatten från Mölndalsån.   

14.2.2 Rya Hed 

Hotnivån i tillrinningsområdet till Rya Hed bedöms idag inte vara 
begränsande för områdets lämplighet för vattentäktsverksamhet. 
Dock är det av vikt att hotnivån i området inte tillåts öka om 
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förutsättningarna inte ska försämras. Det geologiska skyddet i 
området är lågt, varför grundvattenförekomsten är känslig för 
påverkan från verksamheter i området. Genom att inrätta ett 
vattenskyddsområde kan tillkomst av ytterligare hot inom området 
regleras vilket ökar skyddet för vattenförekomsten. Ett 
vattenskyddsområde kan inrättas även om området idag inte utnyttjas 
för allmän dricksvattentäkt. I det fall en vattentäkt etableras måste ett 
vattenskyddsområde inrättas.  

Uttagskapaciteten i grundvattenförekomsten (5-25 l/s) är tillräcklig för 
att området ska kunna användas för att förstärka och delvis eventuellt 
ersätta den befintliga allmänna vattenförsörjningen i kommunen. 
Orsaken till att uttagskapaciteten i grundvattenförekomsten varierar är 
att markens uppbyggnad inte ser likadan ut i hela förekomsten. 
Beroende på hur stor den faktiska uttagsmängden är i förhållande till 
det önskade uttaget kan det vara en fördel om det vid 
grundvattenuttag sker viss inducerad infiltration från Mölndalsån. Ju 
högre vattenståndet i Mölndalsån är desto högre är 
risken/möjligheten för att inducerad infiltration ska uppkomma och 
desto större vattenmängder kan infiltrera i grundvattenmagasinet. Hur 
inducerad infiltration från ån påverkar grundvattenmagasinet beror 
dels på vattenkvaliteten i ån och dels på avståndet mellan ån och 
uttagsbrunnen på Rya Hed. Längre avstånd betyder generellt mindre 
påverkan på det vatten som tas ut i brunnen.  

En etablering av vattentäktsverksamhet på Rya Hed är förknippad 
med stora ekonomiska investeringar eftersom det behövs en helt ny 
anläggning för utvinning av vatten och ledningar till 
distributionsområdet. Ska vattnet renas lokalt behövs också en ny 
reningsanläggning. Eventuellt krävs också anläggningar för 
konstgjord infiltration av vatten från Mölndalsån.   

14.2.3 Grönhult 

Hotnivån i tillrinningsområdet till Grönhult bedöms redan idag kunna 
utgöra en begränsande faktor för områdets lämplighet för 
vattentäktsverksamhet. Om denna begränsning är absolut eller inte 
kan inte sägas utan mer detaljerade studier avseende vattenkvalitet 
och riskförekomst inom området. Tills vidare är det av vikt att 
hotnivån i området inte tillåts öka om förutsättningarna inte ska 
försämras.  
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Det geologiska skyddet i området är lågt, varför 
grundvattenförekomsten är känslig för påverkan från verksamheter i 
området. Genom att inrätta ett vattenskyddsområde kan tillkomst av 
ytterligare hot inom området regleras vilket ökar skyddet för 
vattenförekomsten. Ett vattenskyddsområde kan inrättas även om 
området idag inte utnyttjas för allmän dricksvattentäkt. I det fall en 
vattentäkt etableras måste ett vattenskyddsområde inrättas.  

Kapaciteten i grundvattenmagasinet begränsar den naturligt 
tillgängliga uttagsmängden till 5-25 l/s. Orsaken till att 
uttagskapaciteten i grundvattenförekomsten varierar är att markens 
uppbyggnad inte ser likadan ut i hela förekomsten. Beroende på hur 
stor den faktiska uttagsmängden är i förhållande till det önskade 
uttaget kan det vara en fördel om det vid grundvattenuttag sker viss 
inducerad infiltration från Mölndalsån. Dessutom finns möjlighet att 
förstärka kapaciteten via inducerad eller konstgjord infiltration från 
Mölndalsån eller från Västra Nedsjön.  

Ju högre vattenståndet i Mölndalsån är desto högre är 
risken/möjligheten för att inducerad infiltration ska uppkomma och 
desto större vattenmängder kan infiltrera i grundvattenmagasinet. Hur 
inducerad infiltration från ån påverkar grundvattenmagasinet beror 
dels på vattenkvaliteten i ån och dels på avståndet mellan ån och 
uttagsbrunnen i Grönhult grundvattenmagasin. Längre avstånd 
betyder generellt mindre påverkan på det vatten som tas ut i brunnen.  

En etablering av vattentäktsverksamhet i Grönhult är förknippad med 
stora ekonomiska investeringar eftersom det behövs en helt ny 
anläggning för utvinning av vatten och ledningar till 
distributionsområdet. Ska vattnet renas lokalt behövs också en ny 
reningsanläggning. Eventuellt krävs också anläggningar för 
konstgjord infiltration av vatten från Mölndalsån eller Västra Nedsjön.   

14.2.4 Hällingsjö 

Hotnivån i tillrinningsområdet bedöms idag inte vara begränsande för 
områdets lämplighet för uttag av grundvatten. Dock är det av vikt att 
hotnivån i området inte tillåts öka om förutsättningarna inte ska 
försämras. Det geologiska skyddet i området varierar men bedöms 
generellt i området vara måttligt vilket bitvis gör 
grundvattenförekomsten känslig för påverkan från verksamheter i 
området. Genom att uppdatera det befintliga vattenskyddsområdet 
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kan tillkomst av ytterligare hot inom området regleras vilket ökar 
skyddet för vattenförekomsten.  

Kapaciteten i grundvattenmagasinet begränsar den naturligt 
tillgängliga uttagsmängden till 5-25 l/s. Orsaken till att 
uttagskapaciteten i grundvattenförekomsten varierar är att markens 
uppbyggnad inte ser likadan ut i hela förekomsten. Såväl 
uttagskvantiteten som vattenkvaliteten i grundvattenförekomsten visar 
att området är väl lämpat för etablering av en allmän vattentäkt.  

Vattentäktsverksamhet i Hällingsjö grundvattenförekomst är 
förknippad med vissa ekonomiska investeringar trots att en allmän 
vattentäkt finns i området sedan tidigare. Kommunen har redan fattat 
beslut om att flytta den befintliga uttagsbrunnen till följd av redan 
genomförd bostadsetablering i brunnens närhet.  

Det finns vissa brister i vattenförsörjningen som främst berör 
leveranssäkerheten i distributionsområdet. Ingen av bristerna är dock 
av sådan art att de inte går att åtgärda, det är bara en fråga om hur 
mycket kommunen är villig att investera i vattenförsörjningen för att 
öka leveranssäkerheten.  

14.2.5 Rävlanda 

Tillrinningsområdet till Rävlanda grundvattenförekomst har relativt 
sett en hög hotnivå. Ytterligare exploatering av området bör 
begränsas, och om möjligt koncentreras till de delar där den befintliga 
hotnivån redan är hög, om förekomstens lämplighet för 
vattentäktsverksamhet inte skall äventyras. Var gränsen för denna 
lämplighet går är en bedömningsfråga och beror på hur stor säkerhet 
kommunen vill ha i sin vattenförsörjning vad gäller såväl kvantitet som 
kvalitet. 

Det befintliga vattenskyddsområdet för Rävlanda grundvattentäkt ger 
delar av vattenförekomsten ett gott skydd mot tillkommande hot. För 
att hela vattenförekomsten ska erhålla samma skydd kan 
vattenskyddsområdet utökas. Inom de delar av 
grundvattenförekomsten som utgör slutna grundvattenmagasin är 
skyddet mot förorening från markytan och Storån som störst.  

Kapaciteten i grundvattenmagasinet begränsar den naturligt 
tillgängliga uttagsmängden till 1-5 l/s. Orsaken till att 
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uttagskapaciteten i grundvattenförekomsten varierar är att markens 
uppbyggnad inte ser likadan ut i hela förekomsten. Uttagskapaciteten 
utgör en begränsande faktor om behovet i distributionsområdet ökar. 
Ett ökat behov går dock att tillgodose genom etablering av fler 
uttagsbrunnar inom grundvattenförekomsten.  

Det finns stora ekonomiska värden i befintliga anläggningar vid 
Rävlanda grundvattentäkt, dock finns vissa brister i 
vattenförsörjningen som främst berör leveranssäkerheten i 
distributionsområdet. Ingen av bristerna är dock av sådan art att de 
inte går att åtgärda, det är bara en fråga om hur mycket kommunen 
är villig att investera i vattenförsörjningen för att öka 
leveranssäkerheten.  

14.2.6 Sammanställning  

I Tabell 23 nedan redovisas en sammanställning av de bedömningar 
som gjorts av kapacitet, vattenkvalitet, hot och påverkan, allmänna 
skydd och befintliga värden avseende potentiella prioriterade 
grundvattenförekomster i Härryda kommun. Observera att i tabellen 
representerar grön färg det mest gynnsamma förhållandet för 
vattenförekomsten och orange färg det minst gynnsamma 
förhållandet för vattenförekomsten. Däremellan finns bedömningen 
måttlig som presenteras med gul färg i tabellen. 
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Tabell 23. Sammanställning av prioriterade grundvattenförekomsters 
kapacitet, vattenkvalitet, hot och påverkan, allmänna skydd och befintliga 
värden. 

 POTENTIELLA PRIORITERADE 
GRUNDVATTENFÖREKOMSTER 

 Aleslätten Rya Hed Grönhult Hällingsjö Rävlanda 

KAPACITET      

Storleksordning på bedömd 

kapacitet enligt SGU (l/s) 5-25 5-25 5-25 5-25 1-5 

Storleksordning på bedömd 

kapacitet enligt tidigare 

utredningar (l/s) 
- 250 - - 10 

VATTENKVALITET      

Parametrar som måste 
justeras i vattenverk 

Ingen 

uppgift 

Ingen 

uppgift 

Ingen 

uppgift 

E-coli 

pH 

E-coli 

pH 

HOT OCH PÅVERKAN      

Bostäder Låg Måttlig Hög Hög Hög 

Avlopp Måttlig Måttlig Hög Hög Hög 

Väg och järnväg Måttlig Hög Hög Måttlig Hög 

Lantbruk Låg Låg Låg Låg Hög 

Materialtäkter Måttlig Hög Låg Måttlig Måttlig 

Förorenade områden Låg Låg Låg Måttlig Måttlig 

Miljöfarlig verksamhet Låg Måttlig Måttlig Måttlig Hög 

Brister i vattenförsörjningen - - - Hög Hög 

Klimatförändringar Låg Hög Hög Måttlig Måttlig 

ALLMÄNNA SKYDD      

Vattenskyddsområde Låg Låg Låg Måttlig Måttlig 

Strandskydd - Måttlig Låg Låg Hög 

Geologiskt skydd Måttlig Låg Låg Måttlig Måttlig 

Övriga skydd Låg Låg Låg Låg Låg 

BEFINTLIGA VÄRDEN      

Befintliga värden Låg Låg Låg Måttlig Hög 
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DEL 4:  

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Sammanfattning 

Vattenförsörjningsplanen är utgångspunkt för att välja vilka yt- och 
grundvattenförekomster som skall prioriteras för dricksvattentäkt i 
översiktsplanen. Genom att identifiera vattenresurser och för var och 
en bedöma kapacitet, vattenkvalitet, hot och påverkan, allmänna 
skydd och befintliga värden erhålls en bild av vilka vattenresurser 
som är lämpliga för vattenförsörjning. Var gränsen för denna 
lämplighet går är en bedömningsfråga och beror på hur stor säkerhet 
kommunen vill ha i sin vattenförsörjning vad gäller såväl kvantitet som 
kvalitet. Såväl hot som bristande kvalitet och skydd kan ofta åtgärdas, 
det är bara en fråga om hur mycket kommunen är villig att investera 
för att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen.   

För de distributionsområden som idag har allmän vattenförsörjning 
har Härryda kommun totalt tio övergripande förslag till mål för 
förbättringar av den framtida vattenförsörjningen. Nedan redovisas 
dessa för var och ett av de tre distributionsområdena för de befintliga 
vattentäkterna Finnsjön, Hällingsjö och Rävlanda.  

Finnsjöns distributionsområde:  

1. Ökad säkerhet för vattenintag till Finnsjöns vattenverk. 

2. Ökad säkerhet i produktionen av dricksvatten i Finnsjöns 
vattenverk. 

3. Ökad säkerhet i distributionen av dricksvatten till Mölnlycke, 
Landvetter, Härryda och Landvetter flygplats 

4. Ökad tillgång på vatten för normalt bruk i Mölnlycke, Landvetter, 
Härryda och Landvetter flygplats. 

5. Alternativ tillgång på vatten för normalt bruk i Mölnlycke, 
Landvetter, Härryda och Landvetter flygplats. 

6. Tryggad reservvattenförsörjning i Mölnlycke, Landvetter, 
Härryda och Landvetter flygplats. 
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Hällingsjö distributionsområde:  

7. Tillfredsställande vattenkvalitet i Hällingsjö vattentäkt. 

8. Tillgång till reservvatten för försörjning av Hällingsjö samhälle. 

Rävlanda distributionsområde:  

9. Ökad säkerhet i distributionen av dricksvatten till Hindås 

10. Ökad eller alternativ tillgång på vatten för normalt bruk eller för 
reservvattenförsörjning i hela distributionsområdet 

I syfte att uppnå förslag till mål samt åtgärder förknippade med dessa 
föreslås följande rekommendationer till översiktsplanen: 

Potentiella prioriterade 

vattenförekomster 

Rekommendation till översiktsplanen 

Sjöar 

Finnsjön Tillrinningsområdet bör uppmärksammas i översiktsplanen 
som blivande vattenskyddsområde.  

Inom tillrinningsområdet bör extra hänsyn tas för att 
säkerställa en god vattenkvalitet för framtida 
dricksvattenuttag. Norr om väg 550 (Mölnlycke-Benareby) 
kan viss bebyggelse ske med särskilda restriktioner och 
långtgående krav avseende bland annat 
dagvattenhantering. Söder om väg 550 bör ingen ny 
bebyggelse tillåtas. Lahallsområdet bör ha en tillsyn som 
leder till att de enskilda avloppsanläggningarna håller en 
god funktion. På sikt bör kommunal avloppsanslutning 
övervägas. 

Gravsjön Gravsjön bör uppmärksammas i översiktsplanen som 
intressant för framtida vattentäktsverksamhet. 

Tillrinningsområdet bör skyddas och extra hänsyn tas för att 
säkerställa en god vattenkvalitet för framtida 
dricksvattenuttag. Utökad exploatering i tillrinningsområdet 
bör endast ske under förutsättning att fastigheterna ansluts 
till kommunalt VA samt att långtgående krav införs 
avseende bland annat dagvattenhantering. Områdena 
Stenhuggeriet, Höga Hallar och Hyltan bör utpekas som 
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upprustningsområde för VA-sanering.  

Nordsjön och Östersjön Tillrinningsområdena bör skyddas och extra hänsyn tas för 
att säkerställa en god vattenkvalitet för framtida 
dricksvattenuttag. Nordsjön och Östersjön bör 
uppmärksammas i översiktsplanen som intressanta för 
framtida vattentäktsverksamhet.  

Västra Nedsjön Västra Nedsjön bör uppmärksammas i översiktsplanen som 
intressant för framtida vattentäktsverksamhet. 

Tillrinningsområdet bör skyddas och extra hänsyn tas för att 
säkerställa en god vattenkvalitet för framtida 
dricksvattenuttag. Utökad exploatering i områdena 
Klåddegärde/Takkullen och Bockehalvön kan ske under 
förutsättning att fastigheterna ansluts till kommunalt VA 
samt att långtgående krav införs avseende bland annat 
dagvattenhantering. Utökning av bebyggelse kring 
Limmerhult bör ske restriktivt.  

Gingsjön Sjön bör uppmärksammas i översiktsplanen som intressant 
för framtida vattentäktsverksamhet. 

Tillrinningsområdet bör skyddas och extra hänsyn tas för att 
säkerställa en god vattenkvalitet för framtida 
dricksvattenuttag. Fastigheter inom tillrinningsområdet, i 
Hällingsjö, som inte är anslutna till kommunalt VA bör 
anslutas.  

Vattendrag 

Mölndalsån Mölndalsån bör uppmärksammas i översiktsplanen som 
intressant för framtida vattentäktsverksamhet. 

Tillrinningsområdet bör skyddas och extra hänsyn tas för att 
säkerställa en god vattenkvalitet för framtida 
dricksvattenuttag. Restriktioner bör införas avseende 
nybebyggelse vid Aleslätten och Rya.  
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Potentiella prioriterade 

vattenförekomster 

Rekommendation till översiktsplanen 

Grundvattenförekomster 

Aleslätten   Grundvattenförekomsten Aleslätten bör uppmärksammas 
i översiktsplanen som intressant för framtida 
vattentäktsverksamhet.  

Tillrinningsområdet bör skyddas och extra hänsyn tas för 
att säkerställa en god vattenkvalitet för framtida 
dricksvattenuttag. Restriktioner bör införas avseende 
nybebyggelse.  

Rya hed Grundvattenförekomsten Rya Hed bör uppmärksammas i 
översiktsplanen som intressant för framtida 
vattentäktsverksamhet.  

Tillrinningsområdet bör skyddas och extra hänsyn tas för 
att säkerställa en god vattenkvalitet för framtida 
dricksvattenuttag. Restriktioner bör införas avseende 
nybebyggelse.  

Grönhult Området bedöms inte vara skyddsvärt i syfte att 
användas för allmän dricksvattentäkt.  

Hällingsjö Grundvattenförekomsten Hällingsjö bör uppmärksammas 
i översiktsplanen som intressant för framtida 
vattentäktsverksamhet.  

Tillrinningsområdet bör skyddas och extra hänsyn tas för 
att säkerställa en god vattenkvalitet för framtida 
dricksvattenuttag. Ingen ny bebyggelse bör tillåtas inom 
kommande vattenskyddsområde för den nya 
vattentäkten.   

Rävlanda Grundvattenförekomsten Rävlanda bör uppmärksammas 
i översiktsplanen som intressant för framtida 
vattentäktsverksamhet.  

Tillrinningsområdet bör skyddas och extra hänsyn tas för 
att säkerställa en god vattenkvalitet för framtida 
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dricksvattenuttag.  

Inom befintligt vattenskyddsområde för Rävlanda 
vattentäkt bör ingen nybebyggelse och inga nya 
verksamheter tillåtas. Befintliga verksamheter inom 
vattenskyddsområdet bör inte tillåtas utökas. På övriga 
delar av grundvattenförekomsten bör restriktivitet gälla 
avseende nybebyggelse. 

 

För att vattenförsörjningsplanen inte ska bli förlegad bör denna 
uppdateras med jämna mellanrum. Genom att vid varje uppdatering 
arbeta in eventuella nya förslag till mål, åtgärder och förutsättningar 
blir vattenförsörjningsplanen ett användbart underlag till den 
kommunala översiktsplanen. Vattenförsörjningsplanen bör utgöra ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen.  

Förslagsvis ska vattenförsörjningsplanen uppdateras i samband med 
aktualisering av översiktsplanen samt vid behov däremellan.  
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15 Förslag till mål och åtgärder 

För de distributionsområden som idag har allmän vattenförsörjning 
har Härryda kommun totalt tio övergripande förslag till mål för 
förbättringar av den framtida vattenförsörjningen. Nedan redovisas 
dessa för var och ett av de tre distributionsområdena Finnsjön, 
Hällingsjö och Rävlanda.  

För varje förslag till mål redovisas tänkbara åtgärder för att nå målet. 
En del av åtgärderna kan genomföras parallellt med andra, vissa är 
avsedda att utgöra alternativ för varandra. För varje åtgärd redovisas 
för bedömda kostnader för genomförandet och en grov bedömning av 
nyttan jämfört med kostnaden. Kostnadsuppskattningen är grov och 
beror bland annat på okända förutsättningar för vattenrening och 
ledningsdragningar. Även behovskapaciteten i de olika fallen har 
betydelse för den faktiska kostnaden.  

15.1 Finnsjöns distributionsområde 

Finnsjöns distributionsområde omfattar idag samhällena Mölnlycke, 
Landvetter, Härryda, samt Landvetter flygplats. Härryda kommun har 
sex övergripande förslag till mål för den framtida vattenförsörjningen i 
distributionsområdet;  

1. Ökad säkerhet för vattenintag till Finnsjöns vattenverk. 

2. Ökad säkerhet i produktionen av dricksvatten i Finnsjöns 
vattenverk. 

3. Ökad säkerhet i distributionen av dricksvatten till Mölnlycke, 
Landvetter, Härryda och Landvetter flygplats 

4. Ökad tillgång på vatten för normalt bruk i Mölnlycke, Landvetter, 
Härryda och Landvetter flygplats. 

5. Alternativ tillgång på vatten för normalt bruk i Mölnlycke, 
Landvetter, Härryda och Landvetter flygplats. 

6. Tryggad reservvattenförsörjning i Mölnlycke, Landvetter, 
Härryda och Landvetter flygplats. 

Nedan i Tabell 24 redovisas var och en av de sex övergripande 
förslagen för Finnsjöns distributionsområde. För en mer utförlig 
beskrivning hänvisas till bilaga 9. 
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Tabell 24. Förslag till mål och åtgärder för framtida vattenförsörjning i 
Finnsjöns distributionsområde. Åtgärdens numrering hänvisar till tabellen i 
bilaga 9. 

Distributionsområde – Mölnlycke, Landvetter, Härryda och Landvetter flygplats 

Förslag till mål  Åtgärd Kostnad 
(ca Mkr) 

Kommentar 

Ökad säkerhet för 
vattenintag till 
Finnsjöns vattenverk. 

1 Dubbel intagsledning från 
Finnsjön till vattenverket 
för att säkerställa intag vid 
ledningsbrott. 

2 

För en relativt liten kostnad erhålls 
en ökad säkerhet i den befintliga 
vattenförsörjningens första steg, 
intaget till Finnsjöns vattenverk. 

Ökad säkerhet i 
produktionen av 
dricksvatten i 
Finnsjöns vattenverk. 

2 Ombyggnad av 
beredningslinjen i 
vattenverket till två 
oberoende 
beredningslinjer. 

30 

Genom att installera en parallell 
reningsprocess i vattenverket 
uppnås en betydande ökning av 
driftsäkerheten i verket vilket 
säkerställer viss leverans av 
dricksvatten även om planerade eller 
akuta  driftstörningar uppstår.  
 

Ökad säkerhet i 
distributionen av 
dricksvatten till 
Mölnlycke, Landvetter, 
Härryda och 
Landvetter flygplats. 

3 Dubblering av 
huvudledningen från 
Finnsjön vattenverk till 
berörda områden för att 
säkerställa leverans av 
vatten vid ledningsbrott. 

10 

Kostnaden är relativt hög, men 
förslaget och åtgärden innebär en 
starkt ökad leveranssäkerhet inom 
Finnsjöns distributionsområde.   
 

Ökad tillgång på vatten 
för normalt bruk i 
Mölnlycke, Landvetter, 
Härryda och 
Landvetter flygplats. 

4 Upprättande av 
överföringsledning till 
Finnsjön från hela eller 
delar av Gravsjösystemet 
(inklusive Nordsjön och 
Östersjön). 

13 

Genom att öka kapaciteten i befintlig 
vattentäkt uppnås en stor nytta mot 
en relativt liten kostnad. Det innebär 
dock ingen reserv till Finnsjön som 
vattentäkt.  
 

Alternativ tillgång på 
vatten för normalt bruk 
i Mölnlycke, 
Landvetter, Härryda 
och Landvetter 
flygplats. 

5 Intag av vatten direkt från 
Nordsjön (och Östersjön) 
till Finnsjöns vattenverk för 
att säkerställa 
dricksvattenförsörjning vid 
permanent kvalitetsbrist i 
Finnsjön. Ersätter 
Finnsjöns vattentäkt. 

33 

Jämfört med överledning från 
Gravsjön kan detta alternativ helt 
och hålet , och mot en relativt måttlig 
kostnad, ersätta Finnsjön som 
vattentäkt. 
 

  6 Intag av vatten direkt från 
Nordsjön (och Östersjön) 
till ett nytt vattenverk vid 
Nordsjön. Ersätter 
Finnsjöns vattentäkt och 
vattenverk. 

153 

Mot en stor kostnad erhålls ett 
fullvärdigt alternativ till Finnsjön som 
huvudvattentäkt. Finnsjön kan då 
övergå till att utgöra en 
reservvattentäkt med mycket god 
kapacitet. Hur stor kostnaden blir 
beror främst på vattenkvaliteten 
vilken avgör hur omfattande rening 
som krävs i vattenverket. 
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Förslag till mål Åtgärd Kostnad 
(ca Mkr) 

Kommentar 

Forts. Alternativ 
tillgång på vatten för 
normalt bruk i 
Mölnlycke, Landvetter, 
Härryda och 
Landvetter flygplats. 

7 Uttag av grundvatten på 
Aleslätten – Rya Hed, med 
förstärkning via inducerad 
infiltration från 
Mölndalsån. Rening i nytt, 
lokalt beläget vattenverk 
som ersätter Finnsjöns 
vattentäkt och vattenverk. 

132 

Mot en stor kostnad erhålls ett 
fullvärdigt alternativ till Finnsjön som 
huvudvattentäkt. Finnsjön kan då 
övergå till att utgöra en 
reservvattentäkt med mycket god 
kapacitet. Hur stor kostnaden blir 
beror främst på vattenkvaliteten 
vilken avgör hur omfattande rening 
som krävs i vattenverket.  
 

  8 Uttag av grundvatten på 
Aleslätten – Rya Hed, med 
förstärkning via konstgjord 
infiltration från 
Mölndalsån.  Rening i nytt, 
lokalt beläget vattenverk 
som ersätter Finnsjöns 
vattentäkt och vattenverk. 152 

Mot en stor kostnad erhålls ett 
fullvärdigt alternativ till Finnsjön som 
huvudvattentäkt. Finnsjön kan då 
övergå till att utgöra en 
reservvattentäkt med mycket god 
kapacitet. Hur stor kostnaden blir 
beror främst på vattenkvaliteten 
vilken avgör hur omfattande rening 
som krävs i vattenverket.  
 
Genom konstgjord infiltration säkras 
en viss tillgång på vatten och det 
kan vara möjligt med större uttag i 
färre antal brunnar jämfört med om 
endast inducerad infiltration sker. 

Tryggad 
reservvattenförsörjning 
i Mölnlycke, 
Landvetter, Härryda 
och Landvetter 
flygplats. 

9 Utökad kapacitet från 
Mölndal så att den 
avtalade mängden 20 l/s 
kan erhållas. I dagsläget 
erhålls endast 7 l/s. 10 

Åtgärden medför en markant ökning 
av den mängd reservvatten som är 
tillgänglig vid störningar i 
distributionsnätet. Den totala 
kostnaden beror på var 
begränsningen finns och vad den 
kräver för åtgärder för att full 
kapacitet ska uppnås. 
 

 10 Ny ledning från Partille för 
att öka kapaciteten av 
reservvattentillförsel till ca 
30 l/s vid Företagsparken i 
Mölnlycke.  
 

30  

Åtgärden medför en markant ökning 
av den mängd reservvatten som är 
tillgänglig vid störningar i 
distributionsnätet.  

 11 Ny ledning från Partille för 
att öka kapaciteten av 
reservvattentillförsel till ca 
20 l/s till Landvetter.    
 

30 

Åtgärden medför en markant ökning 
av den mängd reservvatten som är 
tillgänglig vid störningar i 
distributionsnätet. 
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15.2 Hällingsjö distributionsområde 

Hällingsjö distributionsområde omfattar idag Hällingsjö samhälle. 
Härryda kommun har två övergripande förslag till mål för den framtida 
vattenförsörjningen i distributionsområdet;  

1. Tillfredsställande vattenkvalitet i Hällingsjö vattentäkt. 

2. Tillgång till reservvatten för försörjning av Hällingsjö samhälle. 

Nedan i Tabell 25 redovisas tänkbara åtgärder för att uppfylla 
förslagen för Hällingsjö distributionsområde. För en mer utförlig 
beskrivning hänvisas till bilaga 9. 

Tabell 25. Förslag till mål och åtgärder för framtida vattenförsörjning i 
Hällingsjös distributionsområde. Åtgärdens numrering hänvisar till tabellen i 
bilaga 9. 

Distributionsområde – Hällingsjö 

Förslag till mål  Åtgärd Kostnad 
(ca Mkr) 

Kommentar 

Tillfredsställande 
vattenkvalitet i 
Hällingsjö vatten. 
 

18 Ny placering av 
uttagsbrunnen vid 
Hällingsjö vattentäkt i syfte 
att uppnå en säkrare 
vattenkvalitet. 5 

Beslut har fattats om att flytta 
uttagsbrunnen i Hällingsjö 
vattentäkt. Arbete har påbörjats för 
att hitta en lämplig placering av den 
nya täkten. Hur stor kostnaden blir 
beror på vattenkvaliteten vid den nya 
brunnen och avståndet mellan 
brunnen och det befintliga 
vattenverket i Hällingsjö 

Tillgång till 
reservvatten för 
försörjning av 
Hällingsjö samhälle. 

19 Utnyttjande av Gingsjön 
som reservvattentäkt. 
Rening av vattnet i ett nytt 
vattenverk.  

15 

Mot en relativt låg kostnad erhålls en 
lokalt belägen och fullvärdig 
reservvattentäkt för försörjning av 
Hällingsjö samhälle. Genom att 
reningen inte sker i samma 
vattenverk som grundvattnet skapas 
två helt parallella försörjnings-
möjligheter. Hur stor kostnaden blir 
beror främst på vattenkvaliteten 
vilken avgör hur omfattande rening 
som krävs i vattenverket. 
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Förslag till mål  Åtgärd Kostnad 

(ca Mkr) 
Kommentar 

Forts. Tillgång till 
reservvatten för 
försörjning av 
Hällingsjö samhälle. 

20 Inkoppling av reservvatten 
från Rävlanda genom ny 
ledning från 
huvudvattenledning från 
Rävlanda vattenverk till 
knytpunkt i Hällingsjö. 10 

Utan att kommunen behöver 
anlägga en särskild reservvattentäkt 
med tillhörande anläggningar skapas 
en kostnadseffektiv möjlighet att 
tillgodose behovet av reservvatten. 
Detta förutsätter att 
uttagskapaciteten i Rävlanda 
vattentäkt är tillräcklig för distribution 
till såväl Rävlanda och Hindås som 
Hällingsjö.  
 

 21 Inkoppling av reservvatten 
från Västra Nedsjön, via 
Rävlanda till knytpunkt i 
Hällingsjö. 

40 

Förutsätter att 
vattentäktsverksamhet återupptas i 
Västra Nedsjön samt att en ny 
ledning anläggs som kan leda vatten 
från Hindås till Rävlanda. 

 22 Inkoppling av reservvatten 
från Ubbhult i Marks 
kommun genom 
upprättande av ny ledning 
från knytpunkt i 
ledningsnätet i Ubbhult till 
huvudledning från 
Hällingsjö vattenverk.  

10 

Utan att kommunen behöver 
anlägga en ny vattentäkt med 
tillhörande anläggningar skapas en 
kostnadseffektiv möjlighet att 
tillgodose behovet av reservvatten. 
Detta förutsätter att Marks kommun 
kan avvara erforderlig mängd samt 
är villiga att sälja vatten till Härryda 
kommun. 
 

  23 Inkoppling av reservvatten 
från Bollebygd, via 
Rävlanda, genom 
upprättande av ny ledning 
från knytpunkt i 
ledningsnätet i Rävlanda 
till huvudledning från 
Hällingsjö vattenverk. 

10 

Utan att kommunen behöver 
anlägga en ny vattentäkt med 
tillhörande anläggningar skapas en 
kostnadseffektiv möjlighet att 
tillgodose behovet av reservvatten. 
Detta förutsätter att Bollebygds 
kommun kan avvara erforderlig 
mängd samt är villiga att sälja vatten 
till Härryda kommun. 
 

 

15.3 Rävlanda distributionsområde 

Rävlanda distributionsområde omfattar idag samhällena Rävlanda 
och Hindås. Härryda kommun har två övergripande förslag till mål för 
den framtida vattenförsörjningen i distributionsområdet;  

1. Ökad säkerhet i distributionen av dricksvatten till Hindås 
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2. Ökad eller alternativ tillgång på vatten för normalt bruk eller för 
reservvattenförsörjning i hela distributionsområdet 

Nedan i Tabell 26 redovisas tänkbara åtgärder för att uppfylla de två 
förslagen för Rävlandas distributionsområde. För en mer utförlig 
beskrivning hänvisas till bilaga 9. 

Tabell 26. Förslag till mål och åtgärder för framtida vattenförsörjning i 
Rävlandas distributionsområde. Åtgärdens numrering hänvisar till tabellen i 
bilaga 9. 

Distributionsområde - Rävlanda, Hindås 

Förslag till mål  Åtgärd Kostnad 
(ca Mkr) 

Kommentar 

Ökad säkerhet i 
distributionen av 
dricksvatten till 
Hindås. 

12 Dubblering av 
huvudledningen från 
Rävlanda vattenverk till 
Hindås för att säkerställa 
leverans av vatten vid 
ledningsbrott. 30 

 Mot en relativt hög kostnad erhålls 
en mycket hög leveranssäkerhet för 
dricksvatten till Hindås och 
Rävlanda. Om ledningen utformas 
så att vattnet kan ledas såväl till som 
från Hindås kan det tillsammans 
med en alternativ vattentäkt vid 
Hindås utgöra en viktig del i en 
komplett reservvattenförsörjning av 
Hindås och Rävlanda.  
 

13 Säkerställa skyddet av 
Rävlanda 
grundvattenförekomst 
genom upprättande av 
vattenskyddsområde för 
prioriterade delområden 
av förekomsten. 

0,25 

Mot en relativt liten kostnad kan stor 
nytta för vattenförsörjningen uppnås 
då framtida försämring av 
förutsättningarna för utökad 
vattentäktsverksamhet minimeras.  
 

Ökad eller alternativ 
tillgång på vatten för 
normalt bruk eller för 
reservvattenförsörjning

14 Utnyttjande av Västra 
Nedsjön som reservtäkt 
för Rävlanda vattentäkt.  

14 

Mot en relativt låg kostnad erhålls en 
fullvärdig reservvattentäkt för 
försörjning av Rävlanda och Hindås. 
Detta förutsätter dock att det 
finns/installeras en ledning mellan 
Rävlanda och Hindås klarar att leda 
vatten åt båda hållen. Om en 
dubblerande ledning installeras ökar 
leveranssäkerheten markant vid 
såväl normal försörjning som 
reservvattenförsörjning. Hur stor 
kostnaden blir beror främst på 
vattenkvaliteten vilken avgör hur 
omfattande rening som krävs i 
vattenverket. 
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Förslag till mål  Åtgärd Kostnad 

(ca Mkr) 
Kommentar 

  15 Uttag av grundvatten på 
Aleslätten – Rya Hed, med 
förstärkning via inducerad 
infiltration från Mölndalsån 
som reservtäkt för 
Rävlanda vattentäkt.  

29 

Mot en relativt låg kostnad erhålls en 
fullvärdig reservvattentäkt för 
försörjning av Rävlanda och Hindås. 
Detta förutsätter dock att det 
finns/installeras en ledning mellan 
Rävlanda och Hindås klarar att leda 
vatten åt båda hållen. Om en 
dubblerande ledning installeras ökar 
leveranssäkerheten markant vid 
såväl normal försörjning som 
reservvattenförsörjning. Hur stor 
kostnaden blir beror främst på 
vattenkvaliteten vilken avgör hur 
omfattande rening som krävs i 
vattenverket. 
 

  16 Inkoppling av reservvatten 
från Bollebygd genom 
upprättande av ny ledning 
från knytpunkt i 
ledningsnätet i Bollebygds 
kommun till huvudledning 
från Rävlanda vattenverk. 

10 

Utan att kommunen behöver 
anlägga en ny vattentäkt med 
tillhörande anläggningar skapas en 
kostnadseffektiv möjlighet att 
tillgodose behovet av reservvatten. 
Detta förutsätter att Bollebygds 
kommun kan avvara erforderlig 
mängd samt är villiga att sälja vatten 
till Härryda kommun.  
 

  17 Inkoppling av reservvatten 
från Hällingsjö genom ny 
ledning från knytpunkt i 
ledningsnätet i Hällingsjö 
till huvudledning från 
Rävlanda vattenverk. 10 

Utan att kommunen behöver 
anlägga en särskild reservvattentäkt 
med tillhörande anläggningar skapas 
en kostnadseffektiv möjlighet att 
tillgodose behovet av reservvatten. 
Detta förutsätter att 
uttagskapaciteten i den nya 
vattentäkten i Hällingsjö är tillräcklig 
för distribution till såväl Hällingsjö 
som Rävlanda och Hindås.  
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16 Rekommendationer till översiktsplanen 

Vattenförsörjningsplanen är utgångspunkt för att välja vilka yt- och 
grundvattenförekomster som skall prioriteras för dricksvattentäkt i 
översiktsplanen. Genom att identifiera vattenresurser och för var och 
en bedöma kapacitet, kvalitet, hot och påverkan, skydd och värde 
erhålls en bild av vilka vattenresurser som är lämpliga för nuvarande 
och framtida vattenförsörjning. Var gränsen för denna lämplighet går 
är en bedömningsfråga och beror på hur stor säkerhet kommunen vill 
ha i sin vattenförsörjning vad gäller såväl kvantitet som kvalitet. Såväl 
hot som bristande kvalitet och skydd kan ofta åtgärdas, det är bara en 
fråga om hur mycket kommunen är villig att investera i 
vattenförsörjningen för att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen.   

16.1 Prioriterade potentiella sjöar 

16.1.1 Finnsjön 

Tillrinningsområdet bör uppmärksammas i översiktsplanen som 
blivande vattenskyddsområde. Inom tillrinningsområdet bör extra 
hänsyn tas för att säkerställa en god vattenkvalitet för framtida 
dricksvattenuttag. Eventuell nyetablering av möjliga hot för 
vattentäkten bör placeras så långt bort från sjön som möjligt. Norr om 
väg 550 (Mölnlycke-Benareby) kan viss bebyggelse ske med 
särskilda restriktioner och långtgående krav avseende bland annat 
dagvattenhantering. Söder om väg 550 bör ingen ny bebyggelse 
tillåtas. Lahallsområdet bör ha en tillsyn som leder till att de enskilda 
avloppsanläggningarna håller en god funktion. På sikt bör kommunal 
avloppsanslutning övervägas.  

16.1.2 Gravsjön 

Tillrinningsområdet bör skyddas och extra hänsyn tas för att 
säkerställa en god vattenkvalitet för framtida dricksvattenuttag. 
Utökad exploatering i tillrinningsområdet bör endast ske under 
förutsättning att fastigheterna ansluts till kommunalt VA samt att 
långtgående krav införs avseende bland annat dagvattenhantering. 
Områdena Stenhuggeriet, Höga Hallar och Hyltan bör utpekas som 
upprustningsområde för VA-sanering. Eventuell nyetablering av 
möjliga hot för vattentäkten bör placeras så långt bort från sjön som 
möjligt. Gravsjön bör uppmärksammas i översiktsplanen som 
intressant för framtida vattentäktsverksamhet. 
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16.1.3 Nordsjön och Östersjön 

Nordsjön och Östersjön utgör tillsammans ett fullgott alternativ till 
Finnsjön som huvudvattentäkt. I det fall Finnsjöns vattenverk används 
för rening av vatten bedöms detta vara ett mycket kostnadseffektivt 
alternativ. Tillrinningsområdena till de båda sjöarna bör därför 
skyddas och extra hänsyn tas för att säkerställa en god vattenkvalitet 
för framtida dricksvattenuttag. Sjöarna bör också uppmärksammas i 
översiktsplanen som intressant för framtida vattentäktsverksamhet.  

16.1.4 Västra Nedsjön 

Västra Nedsjön har stor potential för vattentäktsverksamhet men 
bedöms i jämförelse med reservvatten från Bollebygd inte vara 
kostnadseffektivt i dagsläget. I det fall reservvattenförsörjning från 
Bollebygd inte kan komma till stånd utgör Västra Nedsjön ett 
högintressant alternativ för försörjning av reservvatten. 
Tillrinningsområdet bör därför skyddas och extra hänsyn tas för att 
säkerställa en god vattenkvalitet för framtida dricksvattenuttag. 
Utökad exploatering i områdena Klåddegärde/Takkullen och 
Bockehalvön kan ske under förutsättning att fastigheterna ansluts till 
kommunalt VA samt att långtgående krav införs avseende bland 
annat dagvattenhantering. Utökning av bebyggelse kring Limmerhult 
bör ske restriktivt. Västra Nedsjön bör uppmärksammas i 
översiktsplanen som intressant för framtida vattentäktsverksamhet. 

16.1.5 Gingsjön 

Då det finns en hydraulisk kontakt mellan Gingsjön och Hällingsjö 
grundvattenförekomst bör området runt Gingsjön uppmärksammas i 
översiktsplanen som skyddsvärd. I dagsläget bedöms det inte vara 
kostnadseffektivt att nyttja sjön som reservvattentäkt jämfört med 
reservvatten från annat håll; Rävlanda, Bollebygd via Rävlanda eller 
Ubbhult i Marks kommun. I det fall reservvattenförsörjning via ledning 
från annat håll inte kan komma till stånd utgör Gingsjön ett alternativ 
för försörjning av reservvatten. Tillrinningsområdet bör då skyddas 
och extra hänsyn tas för att säkerställa en god vattenkvalitet för 
framtida dricksvattenuttag.  

Fastigheter inom tillrinningsområdet, i Hällingsjö, som inte är anslutna 
till kommunalt VA bör anslutas. Gingsjön bör uppmärksammas i 
översiktsplanen som intressant för framtida vattentäktsverksamhet.  
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16.2 Prioriterade potentiella vattendrag 

16.2.1 Mölndalsån  

På grund av möjlighet att med vatten från Mölndalsån förstärka 
uttagskapaciteten i grundvattenförekomsterna Aleslätten och Rya 
Hed bör tillrinningsområdet skyddas och extra hänsyn tas för att 
säkerställa en god vattenkvalitet för framtida dricksvattenuttag. 
Mölndalsån bör också uppmärksammas i översiktsplanen som 
intressant för framtida vattentäktsverksamhet. Restriktioner bör 
införas avseende nybebyggelse vid Aleslätten och Rya.  

16.3 Prioriterade potentiella grundvattenförekomster 

16.3.1 Aleslätten 

Grundvattenförekomsten Aleslätten utgör ett område med stor 
potential för vattentäktsverksamhet men bedöms i jämförelse med 
andra alternativ inte vara kostnadseffektivt i dagsläget. 
Tillrinningsområdet till grundvattenförekomsten bör ändock skyddas 
och extra hänsyn tas för att säkerställa en god vattenkvalitet för 
framtida dricksvattenuttag. Restriktioner bör införas avseende 
nybebyggelse. Grundvattenförekomsten Aleslätten bör 
uppmärksammas i översiktsplanen som intressanta för framtida 
vattentäktsverksamhet.  

16.3.2 Rya Hed 

Grundvattenförekomsten Rya Hed utgör ett område med stor 
potential för vattentäktsverksamhet men bedöms i jämförelse med 
andra alternativ inte vara kostnadseffektivt i dagsläget. 
Tillrinningsområdet till grundvattenförekomsten bör ändock skyddas 
och extra hänsyn tas för att säkerställa en god vattenkvalitet för 
framtida dricksvattenuttag. Restriktioner bör införas avseende 
nybebyggelse. Grundvattenförekomsten Rya Hed bör 
uppmärksammas i översiktsplanen som intressanta för framtida 
vattentäktsverksamhet.  

16.3.3 Grönhult 

Utifrån de bedömningar som gjorts i vattenförsörjningsplanen bedöms 
uttag av dricksvatten från Grönhult grundvattenförekomst vara mindre 
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lämpligt jämfört med andra alternativ. Området bedöms inte vara 
skyddsvärt i syfte att användas för allmän dricksvattentäkt.  

16.3.4 Hällingsjö 

Grundvattenförekomsten Hällingsjö har stor potential för 
vattentäktsverksamhet och hyser såväl nuvarande som planerad ny 
huvudvattentäkt för Hällingsjö samhälle. Tillrinningsområdet till 
grundvattenförekomsten bör därför skyddas och extra hänsyn tas för 
att säkerställa en god vattenkvalitet för framtida dricksvattenuttag. 
Grundvattenförekomsten Hällingsjö bör också uppmärksammas i 
översiktsplanen som aktuellt för vattentäktsverksamhet. Ingen ny 
bebyggelse bör tillåtas inom kommande vattenskyddsområde för den 
nya vattentäkten.   

16.3.5 Rävlanda 

Grundvattenförekomsten Rävlanda har stor potential för utökad 
vattentäktsverksamhet och hyser nuvarande huvudvattentäkt för 
samhällena Rävlanda och Hindås. Tillrinningsområdet till 
grundvattenförekomsten bör därför skyddas och extra hänsyn tas för 
att säkerställa en god vattenkvalitet för framtida dricksvattenuttag. 
Inom befintligt vattenskyddsområde för Rävlanda vattentäkt bör ingen 
nybebyggelse och inga nya verksamheter tillåtas. Befintliga 
verksamheter inom vattenskyddsområdet bör inte tillåtas utökas. På 
övriga delar av grundvattenförekomsten bör restriktivitet gälla 
avseende nybebyggelse. Tillrinningsområdet till 
grundvattenförekomsten bör skyddas och extra hänsyn tas för att 
säkerställa en god vattenkvalitet för framtida dricksvattenuttag. 
Grundvattenförekomsten Rävlanda bör uppmärksammas i 
översiktsplanen som intressant för framtida vattentäktsverksamhet. 
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17 Uppdatering av vattenförsörjningsplanen 

För att vattenförsörjningsplanen inte ska bli förlegad bör denna 
uppdateras med jämna mellanrum. Genom att vid varje uppdatering 
arbeta in eventuella nya förslag till mål, åtgärder och förutsättningar 
blir vattenförsörjningsplanen ett användbart underlag till den 
kommunala översiktsplanen. Vattenförsörjningsplanen bör utgöra ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen.  

Förslagsvis ska vattenförsörjningsplanen uppdateras i samband med 
aktualisering av översiktsplanen samt vid behov däremellan.  
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Bakgrund till framtagande av Härryda 
vattenförsörjningsplan 2009 

 

 

Miljömål 

Vattenförsörjningsplaner omfattas av de nationella och regionala miljömålen 
Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.  

Delmål 3 i det nationella och regionala miljömålet Levande sjöar och 
vattendrag definierar vattenförsörjningsplaner enligt följande: 

Senast år 2009 ska vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden och 
skyddsbestämmelser för allmänna och större enskilda ytvattentäkter. Med 
större ytvattentäkter avses ytvatten som nyttjas för vattenförsörjning till fler än 
50 personer eller distribuerar mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt.  

Under åtgärdsförslag till delmål 2 i det nationella miljömålet Grundvatten av 
god kvalitet beskrivs att regionala vattenförsörjningsplaner bör upprättas. 

Av det regionala miljömålet Grundvatten av god kvalitet framgår att 
vattenförsörjningsplaner bör upprättas som en del av de åtgärder som krävs 
för att det regionala målet skall uppnås.  

Naturvårdsverket och Statens Geologiska Undersökning, SGU, föreslår att 
miljömålet om vattenförsörjningsplaner skall flyttas över till målet God bebyggd 
miljö under Boverkets mandat. Motivet är att vattenförsörjningen till stor del är 
en fråga om planering av mark och vattenanvändning.  

Boverket föreslår att delmål 1 Planeringsunderlag under God bebyggd miljö, 
kompletteras med följande formulering. ”Senast år 2015 ska fysisk planering 
och samhällsbyggande grundas på program och strategier hur 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen ska tryggas på ett hälsosamt, 
resursbesparande och miljöanpassat sätt.”  

Boverket föreslår även under delmål 4, Naturgrus, att inga uttag av naturgrus 
får ske i avlagringar med stort värde för dricksvattenförsörjningen. Vikten 
framhålls av att den nuvarande och framtida vattenförsörjningen säkras 
genom planering och att skyddet av dricksvattenförekomsterna bör ges hög 
prioritet.1 

 

                                                
1 Boverket, God bebyggd miljö – fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet 2007, 
oktober 2007. 
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I regeringens miljöproposition 2000/01:130 poängteras betydelsen av att det 
tas fram kommunala vattenförsörjningsplaner för att garantera tillgången till 
dricksvatten på lång sikt. Av propositionen framgår att en 
vattenförsörjningsplan bland annat bör innehålla åtgärder för att effektivisera 
vattenanvändningen och därigenom minska vattenförbrukningen där så 
erfordras.  

Vattendirektivet 

Sedan införlivandet av vattendirektivet2 och vattenförvaltningsförordningen3 
arbetar Sveriges fem vattenmyndigheter för att samtliga definierade 
vattenförekomster skall ha en god status till år 2015. Sverige har delats in i 
fem distrikt som vardera Vattenmyndighet ansvarar för. Härryda kommun 
omfattas av Västerhavets vattendistrikt.  

Vattendirektivets syfte är att säkra en tillräcklig tillgång på vatten av god 
kvalitet för en hållbar, balanserad och rättvis vattenanvändning, dvs skydd av 
vatten i största allmänhet och inte enbart skydd av dricksvatten.  

Genom kartläggning och analys har vattenförekomster definierats av 
vattenmyndigheterna. Dessa har statusklassats och resultatet redovisas i 
Vattenmyndighetens VISS-databas4 vilken kontinuerligt förnyas. Utgående 
från vattenförekomstens status skall sedan åtgärder definieras i 
åtgärdsprogram för att miljökvalitetsnormer enligt 4 kap i Förordning om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön skall kunna uppnås.5  

God grundvattenstatus innebär att vatten inte är salt samt att det klarar vissa 
definierade kvalitetskrav. Detta innebär bland annat att vattenuttag av 
grundvatten inte får överstiga den vattenmängd som återskapas då detta kan 
leda till saltvatteninträngning alternativt sättningar.  

God ytvattenstatus omfattar god ekologisk status samt god kemisk status. 
God ekologisk status innebär att ytvattnets växt- och djurliv samt flöden, 
botten och strandstruktur m.m. inte får avvika mer än vad som bedöms som 
små avvikelser från vad som betraktas som naturligt tillstånd. God kemisk 
status innebär att en vattenförekomst inte får ha högre halter av förorenande 
ämnen än vad som gäller enligt vattendirektivets förteckning över 
huvudsakliga förorenade ämnen samt de miljökvalitetsnormer som arbetas 
fram för prioriterade främmande ämnen. 
                                                
2 Europarlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område 
3 Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 
4 www.viss.lst.se 
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Åtgärdsprogram och förvaltningsplaner 

Åtgärdsprogrammen är bindande planeringsdokument som skall åtföljas av 
kommuner och myndigheter. De skall innefatta de åtgärder som krävs för att 
nå de mål som finns definierade i vattendirektivets Artikel 4. De skall visa vilka 
verktyg som skall användas, vem som skall genomföra åtgärden och när 
åtgärden skall vara klar. Vattenmyndigheten i Västerhavet har tagit fram ett 
förslag till åtgärdsprogram som ligger på remiss under tidsperioden från  
1 mars till 1 september 2009. Åtgärdsprogrammen skall fastställas av 
vattenmyndigheten senast 22 december 2009 och åtgärderna som då 
fastställs skall vara vidtagna senast den 22 december 2012.  

Förvaltningsplanerna syftar till att sammanställa och beskriva respektive 
distrikts vattenarbete. Förvaltningsplanerna kommer att fungera som en 
verksamhetsberättelse och kommer att utgöra ett verktyg för kommunikation 
mellan allmänhet och berörda myndigheter. Förvaltningsplanerna skall 
innehålla en beskrivning av distriktet, miljökvalitetsnormer som berör distriktet, 
innehåll i åtgärdsprogrammet samt resultat av övervakning. 
Förvaltningsplanerna skall också fastställas under år 2009. 

I regeringens proposition Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier 
anges att vattenförsörjningsplaner kan utgöra en del av de åtgärdsprogram 
som skall upprättas.6 Den kommunala vattenförsörjningsplanen är dock lokal 
medan åtgärdsprogrammen respektive förvaltningsplanerna fastställs för ett 
helt distrikt på regional nivå. Eventuellt kan dock åtgärdsprogram alternativt 
förvaltningsplaner för delavrinningsområden på lokal nivå tas fram, varvid 
vattenförsörjningsplanen utgör ett bra underlagsmaterial.  

Miljöbalken och Vattentjänstlagen  

I 3 kap. 1 § Miljöbalken anvisas att mark och vatten måste utnyttjas på ett så 
ändamålsenligt sätt som möjligt med hänsyn till olika möjliga användningssätt 
och över tiden. Paragrafen lyder; 

”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning.” 

 
Bestämmelsen innebär att en avvägning skall göras mellan 
bevarandeintresset (t.ex. för framtida dricksvattenförsörjning) och värdet att ta 
marken i anspråk för annat ändamål.  

                                                                                                                            
5 Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 
6 Prop. 2000/01:130 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier 
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Kommunen är enligt vattentjänstlagen endast ansvarig för vattenförsörjningen 
för nuvarande eller blivande bebyggelse eller bostadshus. Detta betyder att 
kommunens ansvar inte direkt omfattar vattenförsörjning för verksamheter, 
exempelvis jordbruk eller industri. Likväl ligger det i kommunens intresse och 
ansvar att av konkurrensskäl medverka till att fördelningen av vattenresursen 
sker på ett sådant sätt att dricksvattenförsörjningen till bostadshus och annan 
bebyggelse kan möjliggöras.  

Plan och bygglagen  

I 2 kap. 1 § Plan- och bygglagen (PBL) anges, likt i Miljöbalken, att mark- och 
vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områden är 
mest lämpade. Paragrafen lyder; 

 ”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 
områden är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning”. 

 
Den grundläggande hushållningsbestämmelsen i Miljöbalken och Plan- och 
bygglagen har alltså samma lydelse. I 2 kap. 2 § första stycket PBL 
poängteras den långsiktiga hushållningen: 

”Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en 
ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområde, kommunikationsleder och 
andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda 
miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark och 
vatten och med energi och råvaror skall främjas. Hänsyn skall tas till 
förhållandena i angränsande kommuner.” 

 
I 4 kap. 1 § PBL framgår att översiktsplanen skall innehålla tydliga 
ställningstaganden till konflikter samt kommunens preciserade och motiverade 
ställningstagande till hur konflikten bör lösas vid olika slags tillståndsprövning.  
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Rävlanda
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Id.nummer Potentiell 
dricksvattenförekomst Id.nummer Potentiell dricksvattenförekomst 

S1 Finnsjön V1 Mölndalsån (inloppet till Rådasjön) 
S2 Hornasjön V2 Mölndalsån (inloppet till Landvettersjön) 
S3 Nordsjön V3 Mölndalsån (mellan V2 och V4) 
S4 Stora Delsjön V4 Mölndalsån (utlopp V,Nedsjön) 
S5 Stora Härsjön V5 Mölndalsån (inlopp V.Nedsjön) 
S6 Stora Sturven V6 Rolfsån (Storån) 
S7 Västra Nedsjön V7 Rolfsån (Nolån) 
S8 Yxsjön V8 Sörån 
S9 Östersjön   
S10 Östra Ingsjön   
S11 Öxsjön   
S12 Stora Stamsjön   
S13 Gingsjön   
S14 Lilla Delsjön   
S15 Lilla Härsjön   
S16 Sandsjön   
S17 Stocksajön   
S18 Rådasjön   
S19 Gravsjön   
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Kommungräns Härryda kommun

Potentiella dricksvattenförekomster (vattendrag)

Id.nummer sjö
V1 Id.nummer vattendrag
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G2 Landvetter 
G3 Härryda 
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G5 Rya Hed 
G6 Grönhult 
G7 Mellan Västra och Östra Nedsjön 
G8 Norr om Rävlanda 
G9 Rävlanda 
G10 Hällingsjö 
G11 Öster om Hällingsjö 
 

Potentiella dricksvattenförekomster (grundvatten)

G1

Kommungräns Härryda kommun

Potentiella dricksvattenförekomster (grundvatten)

Id.nummer grundvattenområde i jord
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© Sveriges Geologiska Undersökning 
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Bakgrund till kapacitetsbedömning för sjöar och vattendrag Bilaga  6

Kapacitetsberäkning sjöar

Torrår 1 Normalår Torrår 1 Normalår Torrår 1 Normalår Torrår 1 Normalår Torrår 1 Normalår Torrår 1 Normalår

Q Vattentillgång (l/s) 28 113 21 96 16 62 34 136 21 97 54 254

N Avrinningsområdets areal (m2) 6844244 6844244 6116500,8 6116500,8 3750217,3 3750217,3 8253446,9 8253446,9 6456808,8 6456808,8 16885541,5 16885541,5
Y Sjöytan (m2) 1031000 1031000 2250000 2250000 450000 450000 1096000 1096000 930000 930000 2720000 2720000
n Årsmedelnederbörd (m) 0,587 0,978 0,587 0,978 0,587 0,978 0,587 0,978 0,560 0,934 0,560 0,934
t Avdunstning från landytan (m) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
a Avdunstning från sjöytan (m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
M Magasineringar (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MLq Medellågvattenföring (m3/år) 301989 301989 269317 269317 165564 165564 364241 364241 284770 284770 745700 745700

Q = (N-Y)*(n-t)+Y*(n-a)±M-MLq 

Beräkning av medellågvattenföring (MLq)

MLq Medellågvattenföring (m3/år)

MQ Medelvattenföring (m3/s)
N Avrinningsområdets areal (km2)
R Specifika avrinning (l/s/km2)

MLq = MQ*0.1
MQ = N*R

Kapacitetsberäkning vattendrag

Mölndalsån
MQ Medelvattenföring (l/s) 2240
N Avrinningsområdets areal (km2) 160
R Specifika avrinning (l/s/km2) 14
LLq Lågvattenföring (l/s) 112
0,5*LLq 50 % av lågvattenföringen 56
Q Bedömd uttagskapacitet (l/s) 56-112

MQ = N*R
LLq = MQ*0,05
Q nedre gräns = 0,5*LLq 

Q övre gräns= LLq

1) Nederbörden under torrår uppskattas uppgå till 60 % av medelnederbörden under ett normalår

0,09
6,5
14

Västra Nedsjön
745700

0,24

14
16,9

0,05
3,8
14

364241

0,12
8,3
14

0,10
6,8
14

269317

0,09
6,1
14

Gingsjön Västra Nedsjön

Finnsjön
301989

Nordsjön Gravsjön
165564

Östersjön Gingsjön
284770

Finnsjön Nordsjön Gravsjön Östersjön

SWECO Environment AB
Härryda vattenförsörjningsplan 2009
Uppdrag:1311116
2009-08-18



Vattenkvalitet i prioriterade potentiella dricksvattenföreskomster 
jämfört med Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30

Bilaga 7

Potentiell prioriterad vattenförekomst
Ytvatten Grundvatten

Ämne, parameter Enhet Gränsvärde1 Råvatten Finnsjön 
(2003-2008)

Råvatten V Nedsjön 
(1995-2000)

Gingsjön 
2007

Hällingsjö  
(2003-2008)

Rävlanda  
(2003-2008)

Temperatur (°C) 20 6 - - 8,6 6,9
Turbiditet (FNU) 0,5 0,54 0,47 - 0,09 0,14
Konduktivitet (mS/m) 250 10,6 9,9 8,8 12,4 20,2
CODMn (oxiderbarhet) (mg/l) 4 5,7 3,7 - 0,5 0,5
Färgtal  (mg/l Pt) 15 22,9 17,4 36,3 2,5 2,5
Lukt Svag (Tydlig) Ingen - - - -
Smak Svag (Tydlig el 

Mycket stark)
- - - - -

pH pH-enheter <7,5, >9,0 (10,5) 7,3 6,4 7,3 6,5 6,7
Ammonium (mg/l) 0,5 0,04 <0,02 - 0,02 0,24
Nitrat (mg/l) 20 (50) 0,9 0,6 - 11,7 6,8
Nitrit (mg/l) 0,10 (0,50) 0,005 0,002 - 0,004 0,004
Sulfat (mg/l) 100 9 8,6 - 11 19,7
Cyanid (mg/l) (0,05) - - -
Ca (mg/l) 100 8,5 7,3 - 7,0 16,9
Cl (mg/l) 100 15 10,8 - 15 14
Mg (mg/l) 30 1,3 - - 0,005 4,9
Na (mg/l) 100 8,7 3,8 - 8,9 10,5
Fe (mg/l) 0,1 0,06 0,25 - 0,01 0,01
Mn (mg/l) 0,05 0,02 0,33 - 0,0007 0,0002
Sb (mg/l) (0,005) - - - - -
As (mg/l) (0,01) - - - - -
F (mg/l) (1,5) 0,1 0,1 - 0,1 0,1
Cd (mg/l) (0,005) - - - - -
Cr (mg/l) (0,05) - - - - -
Cu (mg/l) 0,20 (2,0) 0,01 <0,01 - 0,01 0,01
Hg (mg/l) (0,001) - - - - -
Ni (mg/l) (0,02) - - - - -
Pb (mg/l) (0,01) - - - - -
B (mg/l) (1) - - - - -
Al (mg/l) 0,1 0,08 0,04 - 0,005 0,005
Se (mg/l) (0,01) - - - - -
Akrylamid (ug/l) (0,1) - - - - -
Bekämpnings-medel, totalt (ug/l) (0,5) - - - - -
Bekämpning-smedel, enskilt (ug/l) (0,1) - - - - -
Bensen (ug/l) (1) - - - - -
Bens(a)pyren (ug/l) (0,01) - - - - -
Bromat (ug/l) (10) - - - - -
1,2-dikoretan (ug/l) (3) - - - - -
Tetrakloreten och trikloreten (ug/l) (100) - - - - -
Trihalometaner (ug/l) 50 (100) - - - - -
PAH (mg/l) (0,0001) - - - - -
Aktinomyceter (antal/100ml) 100 - - - - -
Mikrosvamp (antal/100ml) 100 40 - - - -
Antal mikroorganismer 22°C (antal/ml) 10 98 - - 3,4 8,1
Antal långsamväxande bakterier (antal/ml) 5000 - - - 0,5 1,8

Clostridium perfringens (100 ml) påvisad - - - - -
E-coli bakterier (i 100 ml) (påvisad) 1 1 - 0,5 1,6
Koliforma bakterier (i 100 ml) (10) 61 6,3 - 1,8 6,4
Enterokocker (i 100 ml) (påvisad) - - - - -

1) Gränsvärde för tjänligt med anmärkning vid provtagningspunkt. Provtagningspunkten kan vara Utgående dricksvatten eller Dricksvatten hos användaren. 
Det lägsta gränsvärdet anges. Inom parentes anges gränsvärden för otjänligt. 
Halter som överstiger Livsmedelsverkets gränsvärde. 

SWECO Environment AB
Härryda vattenförsörjningsplan
Uppdrag: 13111116
2009-08-18
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Finnsjön
Gravsjön

Nordsjön

Östersjön

Mölnlycke

 

Hot och påverkan för Finnsjön, Gravsjön, Nordsjön och Östersjön
Ytvattenförekomst Prioriterade potentiella dricksvattenförekomster (ytvatten)

Kommungräns Härryda kommun

Avrinningsområden ytvatten
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Materialtäkter
Miljöfarlig verksamhet (C-verksamhet)

Miljöfarlig verksamhet (B-verksamhet)

Förorenade områden (fas 2)

Potentiellt förorenade områden (fas 1)

Faktaruta: Hot och påverkan
C-verksamhet: En miljöfarlig verksamhet som kräver anmälan enligt miljöbalken. 

Förorenade områden (fas 2): Områden som har undersökts och där förorening har konstaterats. 

Potentiellt förorenade områden (fas 1): Områden som ännu inte har
undersökts men där tillgänglig information indikerar att föroreningar kan förekomma. 

B-verksamhet: En miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken. 
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Materialtäkter

Miljöfarlig verksamhet (C-verksamhet)

Miljöfarlig verksamhet (B-verksamhet)

Förorenade områden (fas 2)

Potentiellt förorenade områden (fas 1)
 

Hot och påverkan för  Aleslätten, Rya Hed, Mölndalsån, Grönhult och Västra Nedsjön

Grundvattenförekomst
Ytvattenförekomst Prioriterade potentiella dricksvattenförekomster (ytvatten)

Prioriterade potentiella dricksvattenförekomster (grundvatten)
Prioriterade potentiella dricksvattenförekomster (grundvatten)

Tillrinningsområden grundvatten

Kommungräns Härryda kommun

Avrinningsområden ytvatten

Faktaruta: Hot och påverkan
C-verksamhet: En miljöfarlig verksamhet som kräver anmälan enligt miljöbalken. 

Förorenade områden (fas 2): Områden som har undersökts och där förorening har konstaterats. 

Potentiellt förorenade områden (fas 1): Områden som ännu inte har
undersökts men där tillgänglig information indikerar att föroreningar kan förekomma. 

B-verksamhet: En miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken. 
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Gingsjön

Hällingsjö

Rävlanda

 

Materialtäkter

Miljöfarlig verksamhet (C-verksamhet)

Miljöfarlig verksamhet (B-verksamhet)

Förorenade områden (fas 2)

Potentiellt förorenade områden (fas 1)

Hot och påverkan för  Gingsjön, Hällingsjö och Rävlanda

Grundvattenförekomst
Ytvattenförekomst Prioriterade potentiella dricksvattenförekomster (ytvatten)

Prioriterade potentiella dricksvattenförekomster (grundvatten)

Prioriterade potentiella dricksvattenförekomster (grundvatten)

Tillrinningsområden grundvatten

Kommungräns Härryda kommun

Avrinningsområden ytvatten

Faktaruta: Hot och påverkan

C-verksamhet: En miljöfarlig verksamhet som kräver anmälan enligt miljöbalken. 

Förorenade områden (fas 2): Områden som har undersökts och där förorening har konstaterats. 

Potentiellt förorenade områden (fas 1): Områden som ännu inte har
undersökts men där tillgänglig information indikerar att föroreningar kan förekomma. 

B-verksamhet: En miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken. 



Förslag till mål och åtgärder för den allmänna vattenförsörjningen i Härryda kommun Bilaga 9

Distributionsområde Antal berörda personer Risk Förslag till mål Kostnad (cirka antal 
miljoner kronor)

Total kostnad (cirka 
antal miljoner kronor)

Kommentar

Mölnlycke, Landvetter, 
Härryda, Landvetter flygplats

Intagsledningen från Finnsjön 
till vattenverket brister.

Ökad säkerhet för vattenintag till Finnsjöns 
vattenverk.

1 Dubbel intagsledning från Finnsjön till 
vattenverket för att säkerställa intag vid 
ledningsbrott.

2 2
Även om ledningen dubbleras utgör 
vattendomen en begränsning för 
uttaget på 57 l/s. 

Beredningslinjen i Finnsjöns 
vattenverk havererar.

Ökad säkerhet i produktionen av 
dricksvatten i Finnsjöns vattenverk.

2 Ombyggnad av beredningslinjen i 
vattenverket till två oberoende 
beredningslinjer.

30 30

Två parallella beredningslinjer möjliggör 
produktion av dricksvatten i den ena 
linjen medan den andra har planerat 
eller akut driftstopp. 

Distributionsledningen från 
Finnsjöns vattenverk brister.

Ökad säkerhet i distributionen av 
dricksvatten till Mölnlycke, Landvetter, 
Härryda och Landvetter flygplats.

3 Dubblering av huvudledningen från 
Finnsjön vattenverk till berörda områden 
för att säkerställa leverans av vatten vid 
ledningsbrott.

10 10

Den dubblerande ledningen 
dimensioneras för att klara dagens 
kapacitet på <50 l/s. 

4 Provtagning och analys av vattenkvalitet 
för att bestämma lämpligheten för 
vattentäktsverksamhet i sjöarna.

0,1

Vattenståndsmätningar 0,25
Ny överföringsledning. 10
Installation av intagsledning i Gravsjön 
och utsläppsledning i Finnsjön.

2 

Ansökan om tillstånd för vattenuttag. 0,25
Upprättande av vattenskyddsområde för 
berörda sjöar.

0,25

Permanent försämrad 
vattenkvalitet i Finnsjön.

Alternativ tillgång på vatten för normalt bruk 
i Mölnlycke, Landvetter, Härryda och 
Landvetter flygplats.

5 Provtagning och analys av vattenkvalitet 
för att bestämma lämpligheten för 
vattentäktsverksamhet i sjöarna.

0,1

Vilken typ av rening som blir nödvändig 
beror på vattenkvaliteten i sjöarna. 

Vattenståndsmätningar 0,25
Ansökan om tillstånd för vattenuttag. 0,25
Upprättande av vattenskyddsområde för 
berörda sjöar.

0,25

Ny ledning till Finnsjöns vattenverk. 30
Installation av intagsledning i Nordsjön. 2

6 Intag av vatten direkt från Nordsjön (och 
Östersjön) till ett nytt vattenverk vid 
Nordsjön. Ersätter Finnsjöns vattentäkt 
och vattenverk.

Provtagning och analys av vattenkvalitet 
för att bestämma lämpligheten för 
vattentäktsverksamhet i sjöarna.

0,1

Vilken typ av rening som blir nödvändig 
beror på vattenkvaliteten i sjöarna. 

Vattenståndsmätningar 0,25
Ansökan om tillstånd för vattenuttag. 0,25
Upprättande av vattenskyddsområde för 
berörda sjöar.

0,25

Byggnation av ett nytt vattenverk. 100
Installation av intagsledning till 
vattenverket.

2

Ny ledning från nytt vattenverk till 
distributionsområdet.

50

13

153

33

Åtgärd

23 000 personer samt 
Landvetter flygplats med ca       
12 000 resenärer/dygn och       
3 500 personal.

Förutsätter att vattenkvaliteten i 
Gravsjösystemet liknar den i Finnsjön 
eftersom stora skillnader kan påverka 
ekosystemet i Finnsjön. De 
undersökningar som gjordes inför 
tidigare vattendom för överföring (1981) 
bedöms inte vara tillämpbara vid 
bedömning av dagens vattenkvalitet. 
Idag utgör beredningskapaciteten i 
Finnsjöns vattenverk en begränsning 
på 81 l/s.

Upprättande av överföringsledning till 
Finnsjön från hela eller delar av 
Gravsjösystemet (inklusive Nordsjön och 
Östersjön).

Ökad tillgång på vatten för normalt bruk i 
Mölnlycke, Landvetter, Härryda och 
Landvetter flygplats.

Otillräcklig uttagskapacitet i 
Finnsjön till följd av permanent 
ökat dricksvattenbehov i 
distributionsområdet eller vid 
torrår.

Intag av vatten direkt från Nordsjön (och 
Östersjön) till Finnsjöns vattenverk för att 
säkerställa dricksvattenförsörjning 
permanent kvalitetsbrist i Finnsjön. 
Ersätter Finnsjöns vattentäkt.

SWECO Environment AB
Härryda vattenförsörjningsplan 2009
Uppdrag: 1311116
2009-08-18 1



Förslag till mål och åtgärder för den allmänna vattenförsörjningen i Härryda kommun Bilaga 9

Distributionsområde Antal berörda personer Risk Förslag till mål Kostnad (cirka antal 
miljoner kronor)

Total kostnad (cirka 
antal miljoner kronor)

KommentarÅtgärd

Permanent försämrad 
vattenkvalitet i Finnsjön. 

Alternativ tillgång på vatten för normalt bruk 
i Mölnlycke, Landvetter, Härryda och 
Landvetter flygplats.

7 Hydrogeolgiska undersökningar för att 
fastställa uttagskapaciteten i området. 0,5

Provtagning och analys av vattenkvalitet 
för att bestämma lämpligheten för 
vattentäktsverksamhet i området.

0,1

Vattenståndsmätningar i Mölndalsån 0,25
Ansökan om tillstånd för vattenuttag. 0,25
Upprättande av vattenskyddsområde för 
berört område.

0,25

Byggnation av ett nytt vattenverk. 100
Byggnation av nya brunnar. 0,5
Ny ledning från nytt vattenverk till 
distributionsområdet.

30

8 Hydrogeolgiska undersökningar för att 
fastställa uttagskapaciteten i området.

0,5

Provtagning och analys av vattenkvalitet 
för att bestämma lämpligheten för 
vattentäktsverksamhet i området.

0,1

Vattenståndsmätningar i Mölndalsån 0,25
Ansökan om tillstånd för vattenuttag. 0,25
Upprättande av vattenskyddsområde för 
berört område.

0,25

Byggnation av ett nytt vattenverk inklusive 
infiltrationsbassänger.

120

Byggnation av nya brunnar. 0,5
Ny ledning från nytt vattenverk till 
distributionsområdet.

30

Brist på reservvatten vid 
tillfällig kvalitets- eller 
kapacitetsbrist i Finnsjön eller 
Finnsjöns vattenverk. 

Tryggad reservvattenförsörjning i 
Mölnlycke, Landvetter, Härryda och 
Landvetter flygplats.

9 Undersökning av var i systemet 
begränsningen finns.

0,1

Omfattningen av undersökningarna 
beror på var i systemet begränsningen 
ligger.

Utökning av ledningsnätet så att 
kapaciteten ökar från 7 till 20 l/s. 

10

I det fall begränsingen finns i ledningen 
från Mölndal (Pixbo) till Härryda 
kommun (Mölnlycke) är det Härryda 
kommuns ansvar att åtgärda bristen. I 
det fall begränsningen finns i Mölndals 
kommun är det Mölndals kommuns 
anvsar att se till att kapaciteten i 
överföringspunkten uppgår till 20 l/s.

10

30 30

Kostnaden är enbart förknippad med de 
ledningar som krävs för att angiven 
mängd vatten ska kunna ledas från 
Partille till Företagsparken i Mölnlycke. 
Kostnader för betalning till Partille 
kommun för eventuellt reservvattnet 
tillkommer och beror på hur mycket 
vatten som nyttjas. 

11

30 30

Kostnaden är enbart förknippad med de 
ledningar som krävs för att angiven 
mängd vatten ska kunna ledas från 
Partille till Landvetter. Kostnader för 
betalning till Partille kommun för 
eventuellt reservvattnet tillkommer och 
beror på hur mycket vatten som nyttjas. 

152

132

Ny ledning från Partille för öka kapaciteten av reservvattentillförsel till ca 30 l/s vid 
Företagsparken i Mölnlycke. 

Ny ledning från Partille för öka kapaciteten av reservvattentillförsel till ca 20 l/s till 
Landvetter.   

10

Mölnlycke, Landvetter, 
Härryda, Landvetter flygplats

23 000 personer samt 
Landvetter flygplats med ca       
12 000 resenärer/dygn och       
3 500 personal.

Var uttagsbrunnarna placeras och hur 
mycket vatten som kan tas ut beror på 
de hydrogeologiska förutsättningarna i 
området. Vilken typ av rening som blir 
nödvändig beror på vattenkvaliteten i 
Mölndalsån och i 
grundvattenförekomsterna. 

Var uttagsbrunnarna placeras och hur 
mycket vatten som kan tas ut beror på 
de hydrogeologiska förutsättningarna i 
området. Vilken typ av rening som blir 
nödvändig beror på vattenkvaliteten i 
Mölndalsån och i 
grundvattenförekomsterna. 

Uttag av grundvatten på Aleslätten – Rya 
Hed, med förstärkning via inducerad 
infiltration från Mölndalsån. Rening i nytt, 
lokalt beläget vattenverk som ersätter 
Finnsjöns vattentäkt och vattenverk.

Uttag av grundvatten på Aleslätten – Rya 
Hed, med förstärkning via konstgjord 
infiltration från Mölndalsån.  Rening i nytt, 
lokalt beläget vattenverk som ersätter 
Finnsjöns vattentäkt och vattenverk.

Utökad kapacitet från Mölndal så att den 
avtalade mängden 20 l/s kan erhållas. I 
dagsläget erhålls endast 7 l/s.
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Förslag till mål och åtgärder för den allmänna vattenförsörjningen i Härryda kommun Bilaga 9

Distributionsområde Antal berörda personer Risk Förslag till mål Kostnad (cirka antal 
miljoner kronor)

Total kostnad (cirka 
antal miljoner kronor)

KommentarÅtgärd

Rävlanda och Hindås 2 700 personer Ledningen från Rävlanda 
vattenverk till Hindås samhälle 
brister.

Ökad säkerhet i distributionen av 
dricksvatten till Hindås.

12
30 30

Den dubblerande ledningen 
dimensioneras för att klara dagens 
kapacitet på <10 l/s. 

Prioriterade delområden inom 
Rävlanda 
grundvattenförekomst kan inte 
nyttjas i framtiden på grund av 
att området har exploaterats 
eller förorenats.  

Ökad eller alternativ tillgång på vatten för 
normalt bruk eller för 
reservvattenförsörjning.

13

0,25 0,25

Idag finns ett vattenskyddsområde för 
den befintliga vattentäkten i Rävlanda. I 
enlighet med Naturvårdsverkets 
handbok 2003:6 kan ett 
vattenskyddsområde inrättas för att 
skydda potentiella framtida 
dricksvattenresurser.

14 Utnyttjande av Västra Nedsjön som 
reservtäkt för Rävlanda vattentäkt. 

Provtagning och analys av vattenkvalitet 
för att bestämma lämpligheten för 
vattentäktsverksamhet i Västra Nedsjön.

0,1

Vattenståndsmätningar 0,25
Ansökan om tillstånd för vattenuttag. 0,25
Upprättande av ett modernt 
vattenskyddsområde för Västra Nedsjön 
enligt Naturvådsverkets handbok 2003:6.

0,25

Installation av reningsanläggning i den 
befintliga, gamla vattenverksbyggnaden i 
Hindås.

10

Installation av intagsledning till 
vattenverket.

1

Ny ledning från vattenverket till 
distributionsområdet anpassad för att klara 
dagens kapacitet. 

2

15 Hydrogeolgiska undersökningar för att 
fastställa uttagskapaciteten i området.

0,5

Provtagning och analys av vattenkvalitet 
för att bestämma lämpligheten för 
vattentäktsverksamhet i området.

0,1

Vattenståndsmätningar i Mölndalsån 0,25
Ansökan om tillstånd för vattenuttag. 0,25
Upprättande av vattenskyddsområde för 
berört område

0,25

Byggnation av nya brunnar. 0,5
Installation av ledningar från nya brunnar 
till den befintliga, gamla 
vattenverksbyggnaden.

15

Installation av reningsanläggning i den 
befintliga, gamla vattenverksbyggnaden i 
Hindås.

10

Ny ledning från vattenverket till 
distributionsområdet.

2

16

10 10

Kostnaden är enbart förknippad med de 
ledningar som krävs för att vatten ska 
kunna ledas från Bollebygd till 
Rävlandas distributionsnät. Kostnader 
för betalning till Bollebygds kommun för 
eventuellt reservvattnet tillkommer och 
beror på hur mycket vatten som nyttjas. 

17

10 10

Reservvattenförsörjningen i den 
sydöstra kommundelen stärks då 
ledningen ska kunna leda vatten åt 
båda hållen.

14

Vilken typ av rening som blir nödvändig 
beror på vattenkvaliteten i sjöarna. Sjön 
har tidigare använts som 
dricksvattentäkt. Inför en eventuell 
nyetablering av vattentäkt i sjön bör 
vattenkvaliteten ändå undersökas då 
förändringar kan ha skett sedan dess. 
Om vatten ska kunna ledas även till 
Rävlanda krävs att befintlig ledning 
anpassas för att klara att leda vatten åt 
båda hållen, alternativt att en ny 
ledning utformas så att detta är möjligt.

Ingen reservvattenförsörjning i 
händelse av att Rävlanda 
grundvattentäkt inte kan 
nyttjas för 
dricksvattenförsörjning.

Ökad eller alternativ tillgång på vatten för 
normalt bruk eller för 
reservvattenförsörjning.

Var uttagsbrunnarna placeras och hur 
mycket vatten som kan tas ut beror på 
de hydrogeologiska förutsättningarna i 
området. Vilken typ av rening som blir 
nödvändig beror på vattenkvaliteten i 
Mölndalsån och i 
grundvattenförekomsterna. Om vatten 
ska kunna ledas även till Rävlanda 
krävs att befintlig ledning anpassas för 
att klara att leda vatten åt båda hållen, 
alternativt att en ny ledning utformas så 
att detta är möjligt.

29

Dubblering av huvudledningen från Rävlanda vattenverk till Hindås för att säkerställa 
leverans av vatten vid ledningsbrott.

Säkerställa skyddet av Rävlanda grundvattenförekomst genom upprättande av 
vattenskyddsområde för prioriterade delområden av förekomsten.

Inkoppling av reservvatten från Bollebygd genom upprättande av ny ledning från 
knytpunkt i ledningsnätet i Bollebygds kommun till huvudledning från Rävlanda 
vattenverk.

Inkoppling av reservvatten från Hällingsjö genom ny ledning från knytpunkt i 
ledningsnätet i Hällingsjö till huvudledning från Rävlanda vattenverk.

Uttag av grundvatten på Aleslätten – Rya 
Hed, med förstärkning via inducerad 
infiltration från Mölndalsån som reservtäkt 
för Rävlanda vattentäkt. 
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Förslag till mål och åtgärder för den allmänna vattenförsörjningen i Härryda kommun Bilaga 9

Distributionsområde Antal berörda personer Risk Förslag till mål Kostnad (cirka antal 
miljoner kronor)

Total kostnad (cirka 
antal miljoner kronor)

KommentarÅtgärd

Hällingsjö 320 personer Tillfredsställande vattenkvalitet i Hällingsjö 
vattentäkt.

18 Ny placering av uttagsbrunnen vid 
Hällingsjö vattentäkt i syfte att uppnå en 
säkrare vattenkvalitet.

Hydrogeolgiska undersökningar för att 
fastställa uttagskapaciteten i området. 0,5

Provtagning och analys av vattenkvalitet 
för att bestämma lämpligheten för 
vattentäktsverksamhet i området.

0,1

Ansökan om tillstånd för vattenuttag. 0,25
Upprättande av vattenskyddsområde för 
berört område.

0,25

Byggnation av nya brunnar. 0,5
Ny ledning till vattenverket från den nya 
brunnen.

1

Modifiering av reningsanläggning i det 
befintliga vattenverket i Hällingsjö.

2

Tillgång till reservvatten för försörjning av 
Hällingsjö samhälle.

19 Provtagning och analys av vattenkvalitet 
för att bestämma lämpligheten för 
vattentäktsverksamhet i sjön.

0,1

Vattenståndsmätningar 0,25
Ansökan om tillstånd för vattenuttag. 0,25
Upprättande av vattenskyddsområde för 
berört område.

0,25

Installation av intagsledning. 2
Byggnation av ett nytt vattenverk. 10
Ny ledning från vattenverket till 
distributionsområdet.

2

20

10 10

Reservvattenförsörjningen i den 
sydöstra kommundelen stärks då 
ledningen ska kunna leda vatten åt 
båda hållen.

21 Ledning från Hindås till Rävlanda. 30
Ledning från Rävlanda till Hällingsjö.

10

22

10 10

Kostnaden är enbart förknippad med de 
ledningar som krävs för att vatten ska 
kunna ledas från Ubbhult till Hällingsjös 
distributionsnät. Kostnader för betalning 
till Marks kommun för eventuellt 
reservvattnet tillkommer och beror på 
hur mycket vatten som nyttjas. 

23

10 10

Kostnaden är enbart förknippad med de 
ledningar som krävs för att vatten ska 
kunna ledas från Rävlanda till 
Hällingsjös distributionsnät. Kostnader 
för betalning till Bollebygds kommun för 
eventuellt reservvattnet tillkommer och 
beror på hur mycket vatten som nyttjas. 

5

15

40

Vilken typ av rening som blir nödvändig 
beror på vattenkvaliteten i sjön.  
Anläggningen utformas för att klara 
dagens kapacitet <10 l/s. 

Förutsätter att vattentäktsverksamhet 
återupptas i Västra Nedsjön samt att en 
ny ledning anläggs som kan leda vatten 

Arbete med att hitta ett nytt läge för 
vattenuttag är påbörjat. Var 
uttagsbrunnen placeras och hur mycket 
vatten som kan tas ut beror på de 
hydrogeologiska förutsättningarna i 
området. Vilken typ av rening som blir 
nödvändig beror på vattenkvaliteten i 
grundvattenförekomsten. 

Ingen reservvattenförsörjning i 
händelse av att Hällingsjö 
grundvattentäkt inte kan 
nyttjas för 
dricksvattenförsörjning.

Försämrad vattenkvalitet vilket 
försvårar produktion av ett 
fullgott dricksvatten enligt 
Livsmedelsverkets normer.

Inkoppling av reservvatten från Västra 
Nedsjön, via Rävlanda till knytpunkt i 
Hällingsjö.

Inkoppling av reservvatten från Rävlanda genom ny ledning från huvudlvattenledning 
från Rävlanda vattenverk till knytpunkt i Hällingsjö.

Inkoppling av reservvatten från Ubbhult i Marks kommun genom upprättande av ny 
ledning från knytpunkt i ledningsnätet i Ubbhult till huvudledning från Hällingsjö 
vattenverk. 

Inkoppling av reservvatten från Bollebygd, via Rävlanda, genom upprättande av ny 
ledning från knytpunkt i ledningsnätet i Rävlanda till huvudledning från Hällingsjö 
vattenverk.

Utnyttjande av Gingsjön som 
reservvattentäkt. Rening av vattnet i ett 
nytt vattenverk. 
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