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Klintheden och Solbackens vattentäkter
Tekniskt underlag med förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter

1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Robertsfors kommun tagit fram ett tekniskt
underlag och förslag på gemensamt skyddsområde samt skyddsföreskrifter för
Robertsfors huvudvattentäkt i Klintheden och närliggande reservvattentäkt i
Solbacken. Aktuellt område vid Klintheden/Solbacken ligger i anslutning till
Rickleån, vid byn Överklinten ca 8 km nordväst om tätorten Robertsfors (se Figur
1).

Vattentäkten i Klintheden, som är belägen söder om Rickleån, består av tre
brunnar och ett vattenverk i anslutning till två av dessa. Det befintliga
vattenskyddsområdet fastställdes 1986-03-05. Vattentäkten i Klintheden svarar
för vattenförsörjningen för hela Robertsfors tätort, Överklinten, Sikeå, Bygdeå,
Ånäset samt ett flertal omkringliggande samhällen. Medeluttaget för vattenverket
ligger på drygt 1800 m³/dygn (ca 21 l/s). Reservvattentäkten vid Solbacken
består av två brunnar. Denna täkt är belägen norr om Rickleån, ca 2,5 km från
Klinthedens vattenverk, och har ett vattenskyddsområde fastställt 1996-12-13.

Figur 1. Översiktskarta Klinthedens och Solbackens vattentäkter
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Eftersom vattentäkterna i Klintheden och Solbacken är belägna nära varandra i
samma geologiska formation och deras respektive vattenskyddsområden är i
behov av revidering föreslås att befintliga vattenskyddsområden slås ihop. Att slå
samman skyddsområdena bidrar till att säkerställa det långsiktiga skyddet av
grundvattenmagasinet.

Syftet med framtagandet av nytt skyddsområde och skyddsföreskrifter är att
begränsa risken för förorening av vattentäkterna och de grundvattenmagasin i
vilka de är belägna. Tillgång till ett bra dricksvatten nu och i framtiden är en
förutsättning för bra livskvalitet och vattentäkterna i Klintheden och Solbacken har
både hög kapacitet och kvalitet. Det finns därför mycket goda skäl att se
grundvattentillgångarna kring Klintheden i ett större geografiskt och långsiktigt
perspektiv, som en resurs inte bara för Robertsfors tätort, utan även som en
regional resurs. Det är även viktigt att förutsättningar finns för att upptäcka även
långsamma kvalitetsförändringar i dessa grundvattentillgångar.

Bakgrunden till föreliggande arbete med revidering av de tidigare gällande
vattenskyddsområdena är att de nya skyddsområdena och tillhörande
skyddsföreskrifter ska följa Naturvårdsverkets råd och anvisningar för
vattenskyddsområden (allmänna råd NFS 2003:16 och handbok 2010:5), de
allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (1998:808, 2 kap), EGs ramdirektiv för
vatten 2000/60/EG samt sträva mot uppfyllande av lokala, regional och nationella
miljömål.

Naturvårdsverkets handbok anger följande skäl till att förklara ett område som
vattenskyddsområde och meddela skyddsföreskrifter:

· Skyddet för dricksvattenförekomsten stärks.
· Vattenförekomstens och vattentäktens betydelse tydliggörs.
· Vattenförekomstens planmässiga betydelse tydliggörs.
· Miljöbalkens krav på verksamhetsutövare och andra inom området

förtydligas.

1.2 Denna rapports användning
Föreliggande tekniska beskrivning utgör underlag för att besluta om
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Ansökningar om tillstånd för specifika
verksamheter inom området måste baseras på kompletterande information och
kan inte bedömas enbart med utgångspunkt i detta tekniska underlag. Föreslaget
skyddsområde är som anges i Naturvårdsverkets handbok (3 kap) i största
möjliga mån anpassat till fastighetsgränser och innehåller i allmänhet inte
detaljerad information för att bedöma specifika verksamheters påverkan i
detaljskala inom respektive fastighet.
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1.3 Sökande
Ansökan om fastställande av skyddsområde, inklusive skyddsföreskrifter för
vattentäkten i Klintheden och reservvattentäkten i Solbacken är inlämnad av:

Robertsfors kommun
Samhällsbyggnadskontoret
915 81 Robertsfors

1.4 Gällande lagstiftning
Skydd av vattentäkter regleras i första hand av miljöbalken, SFS 1998:808. Enligt
7 kap 21 § får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen eller kommunen
förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång
som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. Vidare anges i 7
kap 22 § att länsstyrelsen eller kommunen skall meddela sådana inskränkningar i
rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose
syftet med området. Länsstyrelsen eller kommunen får om det behövs föreskriva
att skyltar eller stängsel skall sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för
detta. Föreskrifter gäller omedelbart, även om de överklagas. Om särskilda skäl
föreligger får länsstyrelsen eller kommunen meddela dispens från föreskrifter som
den har meddelat för skyddsområdet.

Ersättning kan enligt miljöbalken 31 kap 4 § utgå till fastighetsägare vars mark
tas i anspråk eller vars pågående markanvändning avsevärt försvårats på grund
av bestämmelsers upprättade med stöd av 7 kap 22§ miljöbalken.

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar en skada eller en risk för skada
på eller annan olägenhet för de miljövärden som avses att skyddas i
vattenskyddsområdet kan enligt 29 kap 2 § miljöbalken dömas för brott mot
områdesskydd till böter eller fängelse i högst 2 år. Enligt 29 kap 2a § kan den som
gör sig skyldig till förseelse mot områdesskydd dömas till böter.

Tillsyn över efterlevande av föreskrifter regleras i miljöbalkens 26 kap och
miljötillsynsförordningen (2011:13). Enligt 26 kap 3 § ska tillsyn bedrivas av
myndigheter och kommuner i enlighet med vad regeringen bestämmer.
Länsstyrelsen ansvarar enligt 8 § miljötillsynsförordningen för tillsyn i
vattenskyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen. Enligt 9 § i nämnda
förordning har den kommunala nämnden ansvar för tillsyn i vattenskyddsområden
som är beslutade av kommunen. Tillsynen får av länsstyrelsen överlåtas till en
kommunal nämnd.

1.5 Uppdragets genomförande
Uppdraget har omfattat framtagning av tekniskt underlag och förslag på nytt
skyddsområde och nya skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Klintheden och
Solbacken. Arbetet har genomförts i samarbete med Samhällsbyggnads- och
miljökontoret i Robertsfors.
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1.6 Underlagsmaterial
Följande underlagsmaterial har använts vid framtagning av det tekniska
underlaget:

1. Fastställelse av skyddsföreskrifter och skyddsområde för grundvattentäkt
på Klintheden-området inom Robertsfors kommun, Länsstyrelsen
Västerbottens län (1986-03-05)

2. VBB (1974), Redogörelse för hydrogeologisk undersökning i åsområdet
mellan Robertsfors och Överklinten år 1971-1974.

3. VBB (1975), Teknisk beskrivning för utbyggnad av råvattenförsörjningen
för Robertsfors m fl samhällen.

4. VBB (1977), Förslag till Program 1977 för projektering av
vattenförsörjningsanläggningar.

5. VBB (1978), Program för provpumpning av nya brunnar.
6. VBB (1984), Översikt av grundvattenförhållandena vid kommunens

grundvattentäkt vid Klintheden samt förslag till skyddsområde och
skyddsområdesbestämmelser.

7. VBB Viak (1995), Grundvattentäkt Överklinten, Tillståndsansökan enligt
vattenlagen.

8. SGU:s grundvattenkarta (från SGU:s kartgenerator)
9. SGU:s jordartskarta (från SGU:s kartgenerator)
10. Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21,

22 och 25 §§ miljöbalken), NFS 2003:16.
11. Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd för vattenskyddsområde,

2003:6 och 2010:5.
12. Diverse muntliga och skriftliga uppgifter från Robertsfors kommun

avseende vattenbehandling, vattenförbrukning, riskobjekt, mm.
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2. Klinthedens och Solbackens vattentäkter

2.1 Gällande Vattendom

2.1.1 Vattendom Klintheden
Vattendomstolen, Umebygdens tingsrätt, har i dom daterad 1977-07-01
lagligförklarat grundvattentäkten vid Klintheden i Robertsfors kommun.
Vattendomstolen ger kommunen rätt ”att för all framtid uttaga grundvatten från
vattentäkten vid Klintheden intill en myckenhet av högst 2000 m3/dygn i medeltal
per år och med ett högsta dygnsuttag om högst 2600 m3/dygn”. Omräknat till
momentanflöde (l/s) motsvarar årsmedel ca 23 l/s och högsta dygnsuttag ca 30
l/s.

2.1.2 Vattendom Solbacken
Vattendomstolen, Umeå Tingsrätt, har i dom daterad 1996-03-22 gett tillstånd att
anlägga två råvattenbrunnar på fastigheten Överklinten 7:5. Ur dessa får
grundvatten för allmän vattenförsörjning tas ut, intill en sammanlagd mängd av
2590 m3/dygn, räknat som medeltal per år, dock högst 3460 m3 under ett och
samma dygn. Omräknat till momentanflöde (l/s) motsvarar årsmedel ca 30 l/s och
högsta dygnsuttag ca 40 l/s.

2.2 Markägarförhållanden
Klinthedens vattentäkt med brunnar och vattenverk är belägen på fastigheten
Edfastmark 7:47 och fastigheten Överklinten 3:72. Solbackens vattentäkt med
tillhörande brunnar är belägen på fastighet Klintheden 7:5. Samtliga fastigheter
ägs av Robertsfors kommun.

2.3 Vattentäkternas utformning

2.3.1 Utformning Klintheden
Vattentäkten vid Klintheden, som är belägen på fastigheten Edfastmark 7:47,
består av tre grusfilterbrunnar. Brunn 1 (även benämnd 7202) och brunn 2 (även
benämnd 7501) ligger omedelbart intill befintligt vattenverk, se Figur 2. Brunn 3
(även benämnd 7803) är belägen cirka 300 m väster om vattenverket intill väg
651. Den sammanlagda kapaciteten för dessa tre brunnar har uppskattats till
2600 m3/dygn, dvs. ca 30 l/s.

Brunn 1 består av en 33 meter djup grusfilterbrunn med ett filterrör på 5 m och
sumprör på 1 m. Foderröret har en diameter på 200 mm medan brunnens yttre
dimension uppgår till 250 mm. Brunnens detaljutformning framgår av ritning S6 i
Bilaga 3a. Brunnskonstruktionen tillåter ett uttag av ca 15 l/s. Under en
begränsad tid kan uttaget dock ökas till 20-25 l/s. Någon information avseende
brunnskonstruktion för brunn 2 har inte återfunnits men den maximala
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kapaciteten uppges uppgå till över 10 l/s. Brunn 3 är enligt borrprotokoll 27 m
djup med en diameter på 273 mm, filterlängd framgår inte av tillgängligt underlag
se brunns- och borrprotokoll (för brunn 3) i Bilaga 3b och borrprofil (för 7803) i
Bilaga 3c. Även brunn 3 har en kapacitet av ca 15 l/s med en maximal
uttagskapacitet på 20 l/s under begränsad tid. Samtliga brunnar är försedda med
brunnsöverbyggnad.

Figur 2. Uttagsbrunnar vid Klinthedens vattentäkt

2.3.2 Utformning Solbacken
Reservvattentäkten Solbacken är belägen på fastigheten Överklinten 7:5. Täkten
körs idag parallellt med vattentäkten vid Klintheden för att få tillräcklig omsättning
av brunnarnas vatten. Vattentäkten består av två uttagsbrunnar med ett inbördes
avstånd på 50 m, se Figur 3. Brunn 2 är belägen strax intill tidigare
observationsbrunn OB9402 och brunn 1 är belägen vid grundvattenrör RB 9301.
Båda brunnarna har en dimension av 250 mm och är 23 respektive 22 m djupa
med 6 m silrör och 1 m sump. Detaljutformningen av brunnarna framgår av
ritning -05 och -06 i Bilaga 3d och 3e.

Råvattnet pumpas upp med hjälp av två dränkbara råvattenpumpar med en total
kapacitet på 30 l/s. Brunnarna är försedda med en enkel brunnsöverbyggnad av
typ Scandicell. Råvattnet från Solbacken distribueras via en 225 mm PVC-ledning
till vattenverket vid Klintheden för vidare behandling. Råvattenledningen från
Solbacken korsar Rickleån nordväst om befintligt vattenverk.
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Figur 3. Uttagsbrunnar vid Solbackens vattentäkt

2.4 Klinthedens vattenverk
Råvattnet pumpas från grundvattenbrunnarna till Klinthedens vattenverk som är
beläget på fastigheten Edfastmark 7:47, strax intill uttagsbrunn 1 och 2 för
Klinthedens vattentäkt. Första processteget består av en luftningsbassäng försedd
med omrörare samt ett grovblåsigt luftarsystem som försörjs av en blåsmaskin av
typen oljefri högtrycksfläkt. I detta steg tillsätts kalkvatten samtidigt som
oxidation av järn och mangan sker.

Efter luftning och alkalisering sker filtrering genom två stycken snabbfilter.
Därefter leds vattnet till en lågreservoar. Utgående dricksvatten till Robertsfors
UV-behandlas i en tryckstegringsstation innan det distribueras till konsument.
Högreservoarer finns i Robertsfors, Ånäset, Sikeå och Dalkarså.

2.5 Råvattenkvalitet
Prover tas på råvattnet vid Klinthedens vattenverk för analys avseende
vattenkvalitet. Råvattenproverna består av råvatten från vattentäkterna
Klintheden och Solbacken (mindre mängd). I Tabell 1 presenteras en
sammanställning av utförda råvattenanalyser.

Råvattnet är mjukt med något lågt pH samt förhöjd halt av järn och tidvis även
mangan. Ingen bakteriologisk påverkan kan konstateras i någon av brunnarna.
Sammanfattningsvis har råvattnet vid Klintheden så pass god kvalitet att endast
reduktion av järn med luftning samt alkalisering krävs före distribution.
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Tabell 1. Sammanställning av utförda råvattenanalyser

Parameter Enhet
2012
11-08

2012
05-08

2011
05-28

2010
06-01

2009
05-12

2008
04-29 MIN MEDEL MAX

Turbiditet FNU 1,7 0,38 0,93 0,36 0,5 0,39 0,36 0,71 0,93

Lukt 20/60°C ingen ingen ingen ingen ingen ingen

Färgtal mg Pt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

COD:Mn mg/l <1 2 <1 <1 <1 <1 <1 2

pH 7,9 6,5 6,5 6,4 6,4 6,5 6,4 6,7 7,9

Alkalinitet mg/l 74 32 34 31 29 30 29 38 74

Konduktivitet mS/m 17,0 11,0 9,9 11,0 9,5 9,5 9,5 11,3 17,0

Hårdhet dH 4,0 2,1 1,9 1,8 1,7 1,8 1,7 2,2 4,0

Ca mg/l 24,0 10,0 9,8 8,8 8,3 9,2 8,3 11,7 24,0

Mg mg/l 2,8 2,7 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3 2,5 2,8

Fe mg/l 0,24 0,16 0,11 0,054 0,11 0,23 0,054 0,15 0,24

Mn mg/l 0,15 0,053 0,026 0,028 0,026 0,032 0,026 0,053 0,15

Na mg/l 4,1 3,6 3,5 3,3 3,7 3,3 3,6 4,1

K mg/l 1,6 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,6

Al mg/l 0,018 0,02 0,015 0,012 0,019 0,012 0,017 0,02

Cu mg/l 0,012 0,069 0,012 0,01 0,025 0,010 0,026 0,069

NH4-N mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

NO2-N mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

NO3-N mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

PO4-P mg/l 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

F mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Cl mg/l 6,7 5,2 4,9 5 4,3 4,3 5,2 6,7

SO4 mg/l 11 9,4 8,7 9,2 9 8,7 9,5 11

2.6 Vattenförbrukning
Historiska mätningar på utgående dricksvattenflöde från Klinthedens vattenverk
presenteras i Tabell 2. Mellan åren 2004-2009 har vattenverket i snitt levererat
680 000 m3/år, vilket motsvarar ett medeldygnsflöde på ca 1860 m3/dygn och ett
momentanflöde på ca 21,5 l/s. Belastningen på verket är som störst sommartid då
ett flertal fritidshus är inkopplade till vattenverket. Den maximala
månadsförbrukningen är då ca 75 000 m3 och motsvarar ett teoretiskt
momentanflöde på i storleksordning 27-28 l/s. Att inte senare data än för 2009
presenteras beror att ingen längre sammanhängande mätserie erhållits bl.a. på
grund av periodvisa problem med flödesmätaren.
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Tabell 2. Sammanställda månadsflöden (i tusental m3) från vattenverket
Klintheden 2004-2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Medel Max
JAN 46,5 52,9 59,6 59,7 61,9 49,5 55 61,9
FEB 40,2 48,4 53 56,1 60 57,2 52,5 60
MARS 45,6 44,4 55 60,3 59,4 57,6 53,7 60,3
APR 40,9 47,8 52 59,3 54,3 59,6 52,3 59,6
MAJ 38,6 49,1 65,2 63 58,9 69,4 57,4 69,4
JUN 49,1 56,1 65,5 63,3 64,3 74,9 62,2 74,9
JULI 43,7 62,4 71,8 65,7 61,4 66,9 62 71,8
AUG 50,3 63,3 70,5 71,4 50,3 68,7 62,4 71,4
SEPT 49,7 56,2 54,1 59,6 57,4 62 56,5 62
OKT 43,2 60 66,1 67,1 51,1 59,5 57,8 67,1
NOV 54,4 55,6 57,6 63,2 44,2 59,4 55,7 63,2
DEC 50,7 58,6 55,3 59,7 53,1 57,3 55,8 59,7
Summa, tusen m3 552,9 654,8 725,7 748,4 676,3 742
Årsmedel, m3/dygn 1515 1794 1988 2050 1852 2033

Figur 4. Sammanställda månadsflöden från vattenverket Klintheden 2004-2009

2.7 Framtida vattenbehov
Någon vattenbehovsprognos för Robertsfors kommun finns inte framtagen, men
kommunen bedömer inte att några större områden kommer att anslutas till
befintligt vattenverk. Möjligtvis kan ett fåtal fritidshus komma att anslutas i
framtiden, vilket då endast leder till en mycket begränsad ökning av
vattenbehovet. Det är också sannolikt att en minskning av vattenförbrukningen
per hushåll sker framöver på grund av snålare installationer. Någon etablering av
vattenintensiv industri i Robertsfors kan inte förutses idag, men skulle kunna ge
väsentligt ökat vattenbehov.
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2.8 Nuvarande skyddsområden
Nuvarande skyddsområde samt skyddsföreskrifter för vattentäkten i Klintheden är
beslutat av Länsstyrelsen i Västerbottens län 1986-03-05. Vattenskyddsområdet
består av inre och yttre skyddszon, se Bilaga 4.

Befintligt skyddsområde och skyddsföreskrifter för reservvattentäkten Solbacken
är fastställt 1996-11-15 av Länsstyrelsen i Västerbottens län.
Vattenskyddsområdet består av inre och yttre skyddszon, se Bilaga 4.

2.9 Vattentäkternas sårbarhet och värde
Enligt nedanstående värderas Klinthedens vattentäkt till ett ”Mycket högt
skyddsvärde” och Solbackens vattentäkt till ett ”Högt skyddsvärde”.

Faktaruta 1: Värderingsgrund enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5

Extremt högt skyddsvärde: Nationellt högprioriterade (riksintressanta) vattenförekomster och
vattentäkter för nuvarande och/eller framtida vattenförsörjning. Viktiga allmänna vattentäkter där det
saknas reservvattentäkt.

Mycket högt skyddsvärde: Allmänna huvudvattentäkter. Viktiga större enskilda vattentäkter där
reservalternativ saknas och större vattenförekomster med planerad eller sannolik framtida allmän
vattenförsörjning.

Högt skyddsvärde: Allmänna reservvattentäkter, enskilda vattentäkter (>50 personer eller 10 m3/d),
mindre vattenförekomster med planerad eller sannolik framtida allmän vattenförsörjning samt större
vattenförekomster för eventuell framtida allmän vattenförsörjning.

Normalt - lågt skyddsvärde: Oprioriterade allmänna reservvattentäkter, enskilda reservvattentäkter
samt tänkbara vattenförekomster för framtida enskild vattenförsörjning.
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3. Hydrogeologisk beskrivning

3.1 Områdesbeskrivning
Vattentäkterna Klintheden/Solbacken är belägna i närheten av Överklinten
samhälle i Robertsfors kommun, ca 8 km nordväst om tätorten Robertsfors.
Vattentäkterna ligger båda i anslutning till Rickleån. Vattentäkten i Klintheden är
belägen söder om Rickleån, ca 2,5 km öster om samhället medan Solbacken är
belägen på dess norra sida ca 500 m nordost om Överklinten samhälle. Det
inbördes avståndet mellan vattentäkterna är ca 2,5 km.

3.2 Markanvändning
Vattentäkten Klintheden är belägen öster om Överklinten samhälle i ett område
som domineras av skogsmark (tallhed) med ett mindre jordbruksområde i
närheten av brunn 3 (7803), se Figur 5. Direkt öster om Klinthedens vattenverk
finns en större grustäkt som idag inte är aktiv, dvs. saknar täkttillstånd. Även i
riktning mot Överklinten återfinns ett par mindre täktområden och en större f.d.
grustäkt. Samtliga uttagsbrunnar ligger i nära anslutning till väg 651. Brunn 1 och
2 (7202 och 7501) ligger strax söder om Klinthedens vattenverk, ca 50 m norr om
väg 651. Brunn 3 (7803) ligger ca 300 m väster om vattenverket, ca 20 m ifrån
vägen. Närmaste vattendrag är Rickleån som rinner i sydöstlig riktning ca 220 m
nordöst om vattenverket. Närmaste bostadshus är beläget ca 450 m väster om
vattenverket, strax öster om brunn 3. I Figur 5 redovisas grustäkter samt
befintliga och tidigare grundvattenrör, med senare hänvisning till geologisk profil.

Figur 5. Översiktskarta Klintheden med uttagsbrunnar, befintliga och tidigare
grundvattenrör samt närliggande grustäkter.
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Vattentäkten Solbacken är belägen på Rickleåns östra sida, nordost om
Överklintens samhälle, se Figur 6. Marken inom brunnsområdet består av
ängsmark och lövskog. De båda uttagsbrunnarna ligger ca 60 m ifrån Rickleån och
gränsar i nordväst till en åker. Uppströms uttagsområdet ligger jordbruksmark
närmast ån vilken omgärdas av skogsklädda höjdområden. Närmaste bostadhus
ligger ca 200 m nordväst om brunnsområdet. Ca 1 km uppströms uttagsområdet
korsas Rickleån av väg 733. I Figur 6 redovisas befintliga och tidigare
grundvattenrör med hänvisning till geologisk profil.

Figur 6. Översiktkarta Solbacken med uttagsbrunnar samt befintliga och tidigare
grundvattenrör

3.3 Rickleån
Rickleån börjar i Stora Bygdeträsket, i Skellefteå kommun, ca 15 km uppströms
Överklinten. Ån rinner mot sydost, genom Robertsfors samhälle, för att slutligen
mynna i Bottenviken. Ricklåns flöde går huvudsakligen genom skogsmark och till
viss del genom jordbruksbygd. Medelvattenföringen i ån i höjd med Överklinten
uppgår till ca 15 m3/s.

3.4 Geologi
Vattentäkterna Klintheden och Solbacken är belägna i en lång sammanhängande
isälvsavlagring som följer Rickleåns dalgång, se Figur 77. Isälvsavlagringen
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framträder som en välutbildad åsformation som från ca 6 km NNV om Överklinten
och ned till samhället löper på östra sidan av ån. I höjd med Överklinten
genomkorsas åsen av Rickleån. Öster därom fortsätter således åsen på södra
sidan av ån med en mer östsydöstlig sträckning förbi Klintheden. Vid
Faranforsberget, ca 3,5 km öster om Överklinten, överlagras isälvsmaterialet av
senare avsatta sediment. Därefter går isälvsavlagringen åter i dagen i en ca 2,5
km sammanhängande formation ner till Åkroken för att sedan överlagras av
älvsediment österut. Även i fortsatt nordnordvästlig riktning återfinns
isälvssediment, både överlagrade av mer finkorniga sediment och som ytliga
avlagringar, ända upp till sjön Bygdeträsket, ca 14 km NNV Överklinten samhälle.
I området kring Klintheden varierar isälvsavlagringens bredd (till ytan) mellan 200
och 800 m och vid Solbacken mellan 300 och 400 m.

Figur 7. Jordartskarta som visar utbredningen på den aktuella isälvsavlagringen
kring Överklinten samt uttagsområdena för vattentäkterna Klintheden och
Solbacken (blå cirklar). (grön=isälvssediment, orange=sand och grus, gul=ler och
silt, blå=morän, brun=torv, röd= berg). Bakgrundskartan är ett utklipp från
SGU:s kartgenerator för jordarter.

Isälvsavlagringar avsattes i de smältvattenstunnlar som uppstod under inlandsisen
i samband med isens avsmältning. Isälvsavlagringar återfinns i landskapet
vanligen i form av åsformationer som är uppbyggda av olika grovkorniga

SSoollbbaacckkeenn

Klintheden

Åkroken

Brobacken
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sediment, främst sand och grus. De innefattar ofta en grövre åskärna bestående
av block, sten, sand och grus vilken omges av mer finkornigt material som sand
och mo. Vid sidan om isälvsavlagringarna återfinns ofta finkornigare jordarter som
leror, svämsediment och utsvallade sandlager. Norr om Överklinten omges
isälvsavlagringen av finkorniga postglaciala sediment medan den österut främst
omges av sandiga och grusiga älvsediment. På omgivande höjdområden består
jordlagren främst av morän och tunna jordtäcken ovan berg som ställvis går i
dagen. Se jordartskarta i Figur 77.

Den geologiska uppbyggnaden av den del av isälvsavlagringen som löper söder
om Rickleån, från Överklinten ner till Åkroken, och som således omfattar
Klinthedens vattentäkt skiftar i karaktär. I dess östligaste delar, i området
närmast Åkroken, består avlagringarna av flackt utbredda lager av sand och mo
av förhållandevis liten mäktighet. I riktning mot Överklinten tilltar mäktigheten
succesivt och avlagringarna framträder i en allt tydligare åsformation. Bergytans
läge under isälvsmaterialet har tidigare bestämts genom borrningar och seismiska
undersökningar. Utifrån detta har konstaterats att jordlagrens mäktighet ovan
berg uppgår till ca 30-35 m från Brobacken i väster ner till ca 350 m öster om
vattenverket, se Figur 8. Bergytan ligger i detta område kring nivå +70. Öster
därom finns en bergtröskel på nivån ca +82 m. I detta parti går även berget i
dagen i direkt anslutning till åsen. Öster om bergtröskeln sjunker bergytan åter
stegvis ner till nivåer kring +60 vid Åkroken.

Figur 8. Profil NV-SO utifrån tidigare borrningar och seismik. Utklipp från bilaga
S51 (VBB, 1974). Observera att Brunn 1 och 2 i profil inte motsvarar dagens
uttagsbrunnar.

1 Redogörelse för hydrogeologisk undersökning i åsområdet mellan Robertsfors och Överklinten år 1971-

1974, VBB 1974.
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Brunn 3
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Utifrån tidigare observationer tycks de övre jordlagren ofta bestå av mer
finkorniga sediment såsom finsand och silt. Inom området finns ett antal f.d.
grustäkter. Materialet i täkterna uppges vara tämligen osorterat och
huvudsakligen bestå av sand och silt med viss förekomst av grus och sten liksom
av tätare lager. Täta skikt av lera har ställvis påträffats i området kring Heden i
samband med tidigare borrningar. Längs Rickleån ligger i regel finkorniga
sediment med låg genomsläpplighet med undantag av ett område i närheten av
Sundströmsforsen, rakt norr om vattenverket, där grövre material påträffats i
anslutning till ån.

I området kring Solbackens vattentäkt löper isälvsavlagringen i form av en
åsformation längs Rickleåns östra sida. Åsen är välutbildad mellan Kvarnforsen till
området mellan RB9305 och RB9302, se Figur 7. Åsen har här en mäktighet av ca
22 m och består av en ca 15 m mättad zon2. Materialet i den mättade zonen
uppges enligt tidigare undersökningar huvudsakligen bestå av grusigt sandigt
material med god genomsläpplighet. Söder om uttagsområdet överlagras åsen av
finkorniga siltiga sediment. Neråt Rengårdsängesudden har åsen en mer
inhomogen sammansättning med skikt av finare sand växellagrat med det grövre
grusiga materialet. Se generaliserad stratigrafi i Figur 9.

Figur 9. Generaliserad stratigrafi Solbacken, profil NV-SO (från tillståndsansökan,
VBB Viak 1995).

2 Grundvattentäkt Överklinten, Tillståndsansökan enligt vattenlagen, VBB Viak 1995

Brunn 1
Brunn 2

NV SO
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3.5 Hydrogeologi

3.5.1 Allmänt
I Figur 10 redovisas ett utklipp över aktuellt område från SGU:s grundvattenkarta.
Uttagsområdena för Klintheden och Solbacken har markerats med orange cirklar.
Enligt SGU är grundvattentillgången i isälvsavlagringen stor, i storleksordning 25-
125 l/s, se.

Figur 10. Grundvattenkarta som visar utbredningen på den aktuella
isälvsavlagringen kring Överklinten samt uttagsområdena för vattentäkterna
Klintheden och Solbacken (orange cirkel). Blå färg indikerar att jordlagren bedöms
ha mycket stor grundvattentillgång 25-125 l/s. Bakgrundskartan utgörs av ett
utklipp från SGU:s kartgenerator för grundvatten.

3.5.2 Grundvattennivåer och strömningsförhållanden
De båda aktuella vattentäkterna bedöms enligt tidigare utredningar vara
lokaliserade i olika grundvattenmagasin (akviferer) avskilda från varandra i höjd
med Överklinten, där Rickleån skär tvärs åsen.

Klintheden
I området vid Klintheden, där jordlagren har en mäktighet av 30-35 m, ligger
grundvattenytan vanligen mer än 10 m under markytan, se Figur 8. Under

SSoollbbaacckkeenn

Klintheden
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naturliga förhållanden uppgår den mättade zonen till ca 15-20 m och
grundvattenströmningen har en sydostlig riktning från Brobacken i väster och ner
mot Åkroken i öster. Den naturliga grundvattenytan är närmast horisontell från
Rickleån vid Brobacken (rör 7408) och ner till en observationspunkt belägen
mellan nuvarande brunn 3 och vattenverket (rör 7302). Därifrån och åt sydost
ökar sedan gradienten för att bli som brantast i det sista partiet ner mot Åkroken.
I höjd med rör 6601, där isälvsavlagringen trängs ihop mellan bergkullar i norr
och söder, återfinns en bergtröskel, se Figur 8. Detta skapar en förträngning av
den vattenförande sektionen i åsen och begränsar grundvattenflödet nedströms.
Någon egentlig grundvattendelare tycks bergtröskeln däremot inte utgöra.

Brunn 1 (7202) provpumpades i samband med tidigare hydrogeologisk utredning
under tre perioder 1973-74. Den sista och längsta provpumpningen pågick från
december 1973 till oktober 1974 med ett uttag på i genomsnitt 20 l/s.
Provpumpningen visade på en tillströmning från såväl väster- som österifrån in
mot brunnen. Vidare reagerade grundvattennivån i två observationspunkter norr
om brunn 1, i riktning mot Rickleån, på pumpningen vilket antyder att ett
hydrauliskt samband skulle kunna finnas med ån. Uppströms Sundströmsforsen
återfinns grovt isälvsmaterial i anslutning till ån och nivåmässigt borde inläckage
(inducerad infiltration) vara möjligt då vattenytan i ån, vid pegel 3, låg 5 m över
vattenståndet i brunnen under provpumpningen, se Figur1.

Figur 11. Grund- och ytvattennivåer i samband med provpumpning 1973-74

Utifrån observerad påverkan på grundvattennivåer i omgivingen i samband med
provpumpningen bedömdes influensområdet vid uttag sträcka sig fram till rören
6601 och 6604 i öster och till f.d. brunn 7805 i väster, men inte längre.

Brunn
 7805
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Då avlagringen är heterogen med förekomst av tätande skikt och inlagringar av
lera kan troligen ställvis separata grundvattenmagasin påträffas. Under
provpumpningen 1973-74 kunde ingen påverkan på ett antal enskilda brunnar i
området konstateras. Detta antogs bero på att de utnyttjade grundvatten från ett
övre liggande magasin.

I Bilaga 5 redovisas nyligen utförda grundvattennivåmätningar (december 2013
och januari 2014) i omgivande kvarvarande grundvattenrör. Nivåmätningar har
även utförts i februari 2014 med liknande resultat. Nivåerna är likvärdiga de som
uppmättes vid provpumpningen 1973-74 men då inga grundvattennivåmätningar
har gjorts i det absoluta närområdet till uttagsbrunn 1 och 2 är det svårt att få en
fullständig bild av avsänkningen kring uttagsområdet. I stort ser dagens
grundvattenyta ut att sammanfalla väl med den som redovisas i geologisk profil i
Figur 8, avsnitt 3.3. Grundvattenytans lutning, i.e. gradient, är flack. På avstånd
300-1000 m uppströms (väst om) uttagsbrunn 1 och 2 ligger gradienten på 0,15–
0,2 %.

Solbacken
Vid Solbacken uppges åsen ha en mäktighet av ca 22 m varav ca 15 m mättad
zon. Observationer av grundvattennivåer i samband med tidigare utredningar
kring uttagsområdet vid Solbacken visade tydligt att det finns en välutvecklad
hydraulisk kommunikation mellan Rickleån och grundvattenmagasinet i åsen.
Även om det i området storskaligt sett sker en utströmning av grundvatten mot
Rickleån förekommer lokalt både inläckage av ytvatten till åsen såväl som
utläckage av grundvatten från åsen. Dessa observationer var gjorda innan
Solbackens vattentäkt togs i drift och vid ett uttag av grundvatten kan
induceringen av ytvatten till grundvattenmagasinet förväntas ha ökat.

Solbackens bägge uttagsbrunnar är med avsikt placerade i ett område där tydlig
kommunikation med Rickleån har uppmätts och där således förväntad inducering
av Rickleåns vatten torde medföra en god tillgång på grundvatten.

I samband med tillståndsansökan bedömdes grundvattenavsänkningen som skulle
uppkomma vid ett uttag på 30 l/s sträcka sig ca 200 m uppströms åsen och ca
125 m nedströms. Influensområdets bredd beräknades till maximalt 150 m. Vid
själva uttagsområdet bedömdes avsänkningen uppgå till 10 m om endast en av
brunnarna utnyttjades, i annat fall betydligt mindre.

I dagsläget saknas underlag i form av grundvattennivåmätningar för att med
någon större säkerhet bedöma grundvattenytans lutning vid Solbacken. Då
gradienten vanligen är liten i avlagringar med grovkorniga permeabla jordar,
såsom isälvsavlagringar, och då jordlagren i det aktuella området dessutom står i
god hydraulisk kontakt med Rickleån kan dock en flack gradient antas.
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3.5.3 Grundvattenbildning, tillrinningsområde och kapacitetsbedömning
Grundvattenbildningen till grundvattenmagasinen i åsen sker genom direkt
infiltration av nederbörd på själva isälvsavlagringen men också genom horisontell
tillströmning från omgivande marker. Denna tillströmning kan generellt antas öka
successivt med utökat uttag. I och med att isälvsavlagringen ligger i direkt
anslutning till Rickleån finns även förutsättningar för grundvattenbildning genom
s.k. inducerad infiltration, dvs. inläckage av ytvatten till grundvattenmagasinet i
åsen. Framför allt vid uttagsområdet för Solbackens vattentäkt pekar tidigare
utredningar på att inducerad infiltration skulle utgöra ett betydande bidrag till den
naturliga grundvattenbildningen.

Nettonederbörden, eller den effektiva nederbörden, uppgår enligt SGU3 till mellan
400-600 mm/år inom det aktuella området. Nettonederbörden är den del av
nederbörden som kvarstår efter avdunstning och transpiration från mark och
växtlighet och som således bidrar till yt- eller grundvattenavrinning.

Grundvattenbildningens storlek i ett specifikt magasin beräknas utifrån hur stor
del av nettonederbörden som tillåts infiltrera marken och bilda grundvatten samt
tillrinningsområdet area. Inom en isälvsavlagring, som främst är uppbyggd av
grovkorniga sediment, kan huvuddelen av nettonederbörden antas bilda
grundvatten.

Klintheden
Vid Klintheden har den naturliga grundvattentillgången i det aktuella åspartiet,
framför allt utifrån tidigare provpumpningar, bestämts till ca 30-40 l/s (2600-3500
m3/dygn)4. Av denna mängd antas högst 30 l/s kunna tas ut från brunn 1 och
brunn 3 tillsammans. För att balansera ett uttag på 30 l/s krävs ett
grundvattenbildningsområde (eller infiltrationsyta) i åsen på ca 2,35 km2 om den
årliga grundvattenbildningen (nettonederbörden) antas vara ca 400 mm/år (400
mm/år är ett högt grundvattenbildningstal men har bedömts som rimligt att anta
utifrån SGU:s uppgifter om nettonederbörd samt utifrån att infiltrationsförmågan
generellt är god i en isälvsavlagring). Denna beräkning är ungefärlig, och tar ingen
hänsyn till eventuell tillströmning från omkringliggande områden, men ett sådant
område bedöms rymmas inom isälvsavlagringens utbredning omkring Klintheden.

Solbacken
Vid Solbacken där inducerad infiltration förekommer består det egentliga
tillrinningsområdet till grundvattenmagasinet dels av det naturliga
grundvattenbildningsområdet och dels av ytvattendragets tillrinningsområde.
Tidigare genomförd provpumpning (VBB Viak, 1994) visade på att ett
råvattenuttag på 30 l/s skulle kunna tas ut ur åsen med god marginal. Hur stor
del av detta uttag som baseras på grundvatten som bildats genom direkt

3 Beskrivning till kartan över grundvattnet i Västerbottens län, SGU, 2002
4 Översikt av grundvattenförhållandena vid kommunens grundvattentäkt vid Klintheden samt förslag till
skyddsområde och skyddsområdesbestämmelser, VBB 1984
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infiltration av nederbörd respektive inducerad infiltration framgår ej. Men tack
vare ett betydande tillskott genom inducerad infiltration behövs ett mindre
grundvattenbildningsområde inom själva isälvsavlagringen för att kompensera ett
sådant uttag.

4. Risker

4.1 Allmänt
Vid upprättande av skydd för en vattentäkt är det synnerligen viktigt att
undersöka vilka potentiella föroreningskällor som finns i vattentäktens omgivning.
Förståelse för hur yt- och grundvattenavrinning fungerar är av stor betydelse så
att största fokus läggs på inventering i de områden som har kortast strömningstid
i yt- eller grundvattenzonen till vattentäkten. Inventeringen av föroreningskällor
ska vara underlag för upprättande av skyddsföreskrifter och vägledande i val och
prioritering av riskreducerande åtgärder. Identifiering av potentiella
föroreningskällor är även viktiga som underlag vid upprättande av kontrollprogram
och förvarningssystem.

Förutom föroreningskällor är det viktigt att identifiera andra risker för
vattentäkten, som t.ex. sabotage, krishändelser, extrema väderhändelser,
handhavandefel i anläggningen, etc. Direkt eller indirekt kan dessa risker även
resultera i föroreningsproblematik.

En riskinventering har genomförts för att identifiera eventuella riskobjekt för
vattentäkterna. En översiktlig bedömning av tillrinningsområde samt de befintliga
vattenskyddsområdena har varit styrande för val av område för inventering.
Riskinventeringen har gjorts i samarbete med Miljökontoret i Robertsfors, genom
jämförelse av fastigheter inom skyddsområdet och ärendehanteringssystem på
Miljökontoret.

4.2 Riskinventering - metodik
Inventering av riskobjekt kan hänföras till följande kategorier5:

A. Potentiella föroreningskällor i tillrinningsområdet
B. Klimatförändringar eller extrema väderhändelser
C. Sabotage, kris eller krig
D. Vattenverksamheten

Riskinventeringen för vattentäkten i Klintheden har i huvudsak fokuserat på
potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet och övriga riskkategorier
behandlas mer översiktligt.

5 Modifierat från Naturvårdsverkets Handbok 2010:5 med allmänna råd, Vattenskyddsområde
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Potentiella föroreningskällor har indelats i följande underrubriker:

A1. Industrier och annan kommersiell verksamhet
A2. Bebyggelse (utöver A1)
A3. Jord- och skogsbruk
A4. Transporter

Inom respektive underrubriker har en ytterligare indelning gjorts som bas för
riskinventeringen. En väsentlig andel av de potentiella föroreningskällorna har
dock inte återfunnits i tillrinningsområdet till vattentäkten.

Risker för vattentäkten har identifierats med hjälp av Miljökontoret och
Samhällsbyggnadskontoret i Robertsfors kommun, samt genom en översiktlig
fältbesiktning av vattentäktens tillrinningsområde.

Identifierade risker redovisas med beskrivning i avsnitt 4.3.

4.3 Riskinventering – resultat
Karta över identifierade riskobjekt redovisas i Bilaga 6.

4.3.1 Industrier och annan kommersiell verksamhet
Industrier och annan kommersiell verksamhet kan utgöra hot mot vattentäkten
genom t.ex. följande risker:

· Utsläpp av förorenande ämne i mark, luft eller vatten genom den normala
verksamheten

· Olyckor med miljöfarliga ämnen som ger utsläpp av föroreningar
· Tunga transporter, inklusive farligt gods
· Förorenat släckvatten vid brand
· Läckande cisterner och förvaringstankar
· Förorenad mark från äldre verksamhet
· Förorenat dagvatten
· Lakvattenläckage (deponier)
· Dammbrott eller föroreningsläckage från kraftstationer

Inom inventeringsområdet har följande verksamhet identifierats inom denna
kategori:

· Pelletsfabrik, MBAB Energi, vid Överklinten. Vid fabriken sker tillverkning av
bränslepellets och bränslebriketter. Verksamheten har idag inget tillstånd som
reglerar dagvattenhanteringen från området. Dagvatten avrinner från fabriken
via ett dike till bäcken från Hemsjön som i sin tur leder till Rickleån.
Släckvatten i samband med brand utgör en särskild risk.

· JSG Produkter intill väg 651 i Överklinten. Verksamheten är
anmälningspliktig då total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna har en volym över 1 m3 (1047
liter). I verkstadsdelen finns en golvbrunn vars funktion är lite osäker men
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som sannolikt leder till det kommunala nätet. Vid inspektionen var den full
med metallspån.

4.3.2 Bebyggelse
Olika former av bebyggelse kan utgöra hot mot vattentäkten genom t.ex. följande
risker:

· Föroreningsbelastning från enskilda, gemensamma eller kommunala
lösningar för hantering av avlopp och dagvatten, inkluderande både ökat
näringsläckage och risk för spridning av mikroorganismer. Avlopps- och
dagvattenavledning utgör också en spridningsväg för kemikalier vid
olycka.

· Läckage av hushållskemikalier från enskilda fastigheter.
· Läckage av föroreningar från olika typer av upplag (t.ex. snö, salt,

jordmassor).
· Läckage av föroreningar vid skötsel av grönytor.
· Läckage av föroreningar och penetrering av skyddande marklager via

energibrunnar eller andra typer av brunnar.

Inom inventeringsområdet finns endast begränsat med bebyggelse. Byn
Överklinten har kommunalt avloppsreningsverk på fastigheten 2:52. Verket är
dimensionerat för 400 pe (personekvivalenter) men har idag ca 200 pe anslutna. I
övrigt är merparten av fastigheterna antingen jord- och skogsbruksfastigheter
eller enskilt belägna privatbostadshus.

Vanligtvis anses att bakterier från avloppsanläggningar avdödas efter 100 dygn.
En transporttid på 100 dygn i grundvattenzonen ger beroende på de
hydrogeologiska förhållandena olika långa sträckor, se vidare i avsnitt 5. Risker för
vattentäkten med avseende på bakterier anses därför vara försumbar vid större
avstånd än det som motsvaras av 100 dygns transporttid från vattentäkten.

Inom inventeringsområdet har följande potentiella föroreningskällor identifierats
inom kategorin bebyggelse:

· Enskilda avloppsanläggningar inom tillrinningsområdet till
vattentäkten i Klintheden.

Enskilda avloppsanläggningar inom de olika skyddszonerna finns registrerade
på följande fastigheter hos Robertsfors kommun:



23 av 43

Klintheden och Solbackens vattentäkter

Tekniskt underlag med förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter

Unr 613Z1356744

 Enskilda avlopp inom föreslagen skyddszon – Norra sidan Rickleån

Fastighet Zon

Överklinten 3:38 Primär

Överklinten 7:5 Primär

Överklinten 39:1 Primär

Överklinten 39:1(3) Sekundär

överklinten 7:8 Sekundär

Överklinten 5:17 Sekundär

Överklinten 5:40 Sekundär

Överklinten 5:6(1) Sekundär

Överklinten 4:6(1) Sekundär

Överklinten 4:9(2) Sekundär

Överklinten 4:29(1) Sekundär

Överklinten 4:17(1) Sekundär

Överklinten 12:1 Sekundär

Överklinten 10:17 Sekundär

Överklinten 10:16 Sekundär

Överklinten 26:1(1)  Sekundär

Överklinten 25:1 Sekundär

Överklinten 32:1(1) Sekundär

Överklinten 36:1(2) Sekundär

Enskilda avlopp inom föreslagen skyddszon – Södra sidan Rickleån

Fastighet Zon

Överklinten 43:2 Primär

Överklinten 43:1(1) Sekundär

Överklinten 2:14 Sekundär

Överklinten 3:15(1) Sekundär

Överklinten 20:3 Sekundär

Överklinten 20:4 Sekundär

Överklinten 24:1(1) Sekundär

Överklinten 20:1 Sekundär

4.3.3 Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk inom tillrinningsområdet till vattentäkten kan utgöra hot mot
vattentäkten genom t.ex. följande risker:

· Gödsling med åtföljande läckage av näringsämnen eller spridning av
mikroorganismer.
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· Användning av bekämpningsmedel och spridning till vattendrag.
· Spridning av avlopp och förorenat dagvatten från ladugårdar, maskinhallar

och liknande.
· Läckande bränsletankar eller olyckor med arbetsfordon.
· Större upplag av timmer, bark och flis.
· Djurhållning, inklusive strandnära bete, särskilt risk för spridning av

mikrobiella patogener.
· Husbehovstäkter av grus och sand.
· Näringsläckage från större hyggen.

Inom inventeringsområdet har följande potentiella föroreningskällor identifierats
inom kategorin jord- och skogsbruk (exkl. enskilda avloppslösningar för
fastigheter):

· Jordbruk. Följande jordbruksfastigheter med registrerade djurenheter finns
registrerade inom vattentäktens tillrinningsområde:

Fastighet Fastighetsägare Djurenheter Gödselbrunn/platta

Överklinten 4:9

Karl Anders
Stenman, Liden 3,
915 91 Robertsfors 11 (Nöt)

Enligt uppgifter från 2008
finns en gödselplatta på
200 kvadrat och en
urinbrunn på 80 kubik.

Överklinten 20:1

Karl Anders
Stenman,
Liden 3, 915 91
Robertsfors 11 (Nöt)

Överklinten 24:1

Sven Erik
Vesterlund,
Brobacken 42, 915
91 Robertfors 11 (Nöt)

Enligt uppgifter från 2006
finns gödselplatta, inga
uppgifter på storlek.

Överklinten 42:1

Sven Erik
Vesterlund,
Brobacken 42, 915
91 Robertfors 11 (Nöt)

Överklinten 3:35

Thomas
Brändström,
Morlund 9, 915 91
Robertsfors 179 (Nöt)

Överklinten 32:1

Bengt Karlsson,
Rislandet 34, 915
91 Robertsfors 77 (Nöt)

· Skogsbruk, allmänt inom tillrinningsområdet till isälvsavlagringen.
Upptagning av nya större hyggen kan ge näringsläckage och olyckor med t.ex.
skogsmaskiner kan utgöra potentiella föroreningskällor. Inom
tillrinningsområdet till isälvsavlagringen är andelen skogsmark relativt stor och
större framtida avverkningar högst sannolika.
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· Grustäkter. Inom befintligt skyddsområde för Klintheden finns ett antal f.d.
grustäkter, se Figur 5 och Bilaga 6. Ingen av täkterna är idag aktiva, dvs.
täkterna saknar täkttillstånd. Inget avfall eller annat olämpligt material fanns
vid fältinventering lagrat i det östra större f.d. grustäktsområdet. Vid den f.d.
grustäkten i väster, närmast Överklinten, fanns däremot upplag av gammalt
järnskrot, gamla oljefat samt farmartankar. I täkten förekom även en
motorcrossbana som använts frekvent. Inget tillstånd finns för
motorcrosskörning i området varvid detta är att betrakta som olovlig körning.

4.3.4 Cisterner
Inom om vattenskyddsområdet finns registrerade cisterner (som förvaras
utomhus) på följande fastigheter.

Fastighet Volym, m3 Typ

Överklinten 24:1 2 Rostfri "farmartank"

Överklinten 43:1 5 Rostfri "farmartank"

Överklinten 10:17 2

Överklinten 2:26 5
Utredning pågår och tankarna kommer tas bort,
ingen föroreningspåverkan konstaterad

4.3.5 Transporter
Vägar utgör en risk för yt- och grundvattentäkter både genom diffusa utsläpp från
väg, däck, fordon och halkbekämpning och genom olyckor där förorenande ämnen
läcker ut. Järnvägar utgör en risk både genom olyckor och genom eventuell
ogräsbekämpning på banvallar. Sjötransporter utgör en risk både genom läckage
av bränsle genom olyckor eller t.ex. dålig förbränning i tvåtaktsmotorer. För
kommersiell sjöfart finns även risken med olycka med farligt gods.

Inom tillrinningsområdet till vattentäkten är det enbart trafik på väg som utgör
hot mot vattentäkten. För vägtrafik är det framförallt vägavsnitt med hög
trafikmängd, stor andel tunga transporter, korsningar eller andra platser där
avkörningsrisk finns som utgör de största hoten mot vattentäkten. Vägavsnitt där
det finns direkt kontakt med isälvsavlagringen utgör särskilt känsliga områden.
Här kan en förorening relativt snabbt orsaka stor skada på
grundvattentillgångarna. Detta gäller även diffusa utsläpp från vägtrafiken, men
är särskilt allvarligt för stora och/eller farliga föroreningsmängder vid vägolycka.
Då framför allt Solbacken även baserar sitt uttag på ytvatten (inducerad
infiltration) är även vägövergångar över Rickleån med biflöden uppströms
vattentäkten kritiska riskpunkter.

Inom tillrinningsområdet till vattentäkten finns ett antal allmänna vägar med
relativt begränsad trafikmängd. Det är dock viktigt att notera att även mindre
vägar kan innebära allvarliga konfliktpunkter eftersom det då är större risk att ett
utsläpp vid en olycka inte uppmärksammas och saneras. Vägar som korsar
isälvsavlagringen på nära avstånd från vattentäkten är därför viktiga att
identifiera vid en inventering liksom vägövergångar över ytvattendrag.
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Inom tillrinningsområdet är det framförallt ett antal allmänna vägar som utgör risk
för vattentäkterna:

· Väg 651 som går österut från Överklinten och passerar direkt intill
Klinthedens vattentäkt.
Väg 733 som går norrut från Överklinten och korsar Rickleån ca 1 km
uppströms Solbackens vattentäkt. Vägen korsar även ett biflöde till Rickleån i
höjd med Notsjön.
Väg 734 som från väg 733 leder in mot Pelletsfabriken och som strax före
fabriken korsar ett biflöde till Rickleån (från Hemsjön)

Nedan redovisas i Tabell3 trafikmängd samt hastighetsbegränsning på
vägarna vid aktuella vägsträckor i anslutning till vattentäkt respektive
korsning av ytvattendrag.

Tabell 3. Trafikmängd samt hastighetsbegränsning för aktuella vägsträckor (källa:
NVDB på webb 2012). Begreppet ÅDT står för årsmedeldygnstrafik.

Allmän väg Hastighet
(km/h)

ÅDT total
(st)

Varav lastbil
(st)

Väg 651 80 729 73

Väg 733 70 196 20

Väg 734 70 139 13

4.4 Övriga risker

4.4.1 Klimatförändringar eller extrema väderhändelser
Extrema väderhändelser innebär exempelvis intensivare regn och stora
nederbördsmängder. Det finns anledning att tro att frekvensen av dessa händelser
kommer att öka i framtiden och att nuvarande statistiskt underlag avseende
flöden i vattendrag inte är tillräckliga för att bedöma risker. Perioder med extrem
nederbörd och ökade flöden i vattendrag kan bl. a. medföra följande risker:

· Påverkan på vägtrafik genom svåra transportförhållanden eller direkta
skador på vägar och broar, vilket kan leda till ökad olycksrisk.

· Påverkan på avlopp och dagvatten genom bräddning av förorenat vatten,
ledningsbrott, bortspolning av föroreningar på grund av stora flöden, mm.

· Påverkan på förorenade områden genom översvämning och frigörelse av
olika typer av föroreningar.

· Dammbrott eller nödsläpp från t.ex. kraftverksdammar och bortspolning
av föroreningar.

· Skador på råvattenintag genom extrema flöden.
· Allmän försämring av vattenkvalitet i ytvattendrag genom t.ex. ökade

humushalter.
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Inom tillrinningsområdet till vattentäkterna vid Klintheden och Solbacken bedöms
riskerna vid extrema väderhändelser och klimatförändringar i huvudsak vara
kopplat till möjliga skador på broar och vägar i samband med stor nederbörd och
den ökade olycksrisk detta medför. Inom tillrinningsområdet finns även risken att
humushalterna i Rickleån kan öka tillföljd av ökad nederbörd. Troligen är risken
begränsad men vid stora uttag, framför allt av inducerat grundvatten vid
Solbacken, kan det medföra viss påverkan i form av bl.a. ökning av COD samt
ökad järn-/manganproblematik.

4.4.2 Sabotage, kris och krig
Inom denna kategori hanteras endast risk för sabotage i detta underlag. Riskerna
är främst förknippade med direkt åverkan på installationer vid vattentäkten. Detta
motverkas enklast genom bra fysiskt skydd genom t.ex. stängsling, lås och larm.
Information om vattentäktens sårbarhet och detaljutformning bör hanteras med
försiktighet. Det är dock värdefullt om fastigheter angränsande till vattentäkten
har en ”bevakande” roll. Skydd för befintliga uttagsbrunnar bör ses över med
jämna mellanrum.

En särskild analys och åtgärdsplan avseende risker för vattenförsörjningen i kris
och krig ska finnas i kommunens beredskapsplan.

4.4.3 Vattenverksamheten
Risker förknippade med vattenverksamheten rör både vattentäktens utformning
avseende konstruktion och materialval eller t.ex. anläggningsarbeten i
vattentäktens omedelbara närhet. Möjliga risker i vattenverksamheten kan vara:

· Risker med t.ex. processkemikalier.
· Olämplig placering och konstruktion av uttagsbrunnar i förhållande till

omgivande risker (t.ex. översvämningshot).
· Olämpligt materialval i brunnskonstruktion eller ledningar (korrosion,

inläckage i brunnar, etc).
· Fel i regleringssystem (t.ex. nivålarm)
· Mänskliga faktorn (lås, larm, etc)

Eftersom vattenverksamheten står under kommunal tillsyn behandlas inte dessa
risker vidare i denna utredning.

4.5 Riskbedömning

4.5.1 Metodik för riskanalys
Risk definieras i detta sammanhang som en sammanvägning av sannolikhet att en
negativ händelse ska inträffa och konsekvensen av densamma. Konsekvensen är
här relaterad till hur allvarlig påverkan blir på vattentäktens kvalitet eller
kvantitet. En riskanalys av föroreningskällor eller andra negativa händelser kan
genomföras med olika nivåer på riskmodeller. Följande parametrar är viktiga när
man gör en bedömning av sannolikheten att en störning uppstår i vattentäkten:

· Sannolikhet för en olycka inträffar (t.ex. vägolycka)
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· Sannolikheten att en förorening sprids från sin plats (t.ex. sannolikhet att
dieseltank läcker vid fordonsolycka)

· Spridningsförutsättningar på platsen (t.ex. närhet till
grundvattenmagasin)

· Transporttid i grundvattenmagasin och/eller rinntid i vattendrag
· Utsläppets storlek, intensitet och rörlighet
· Utsläppets farlighet
· Möjligheter till sanering

En fullständig riskanalys förutsätter kunskap om alla ovanstående parametrar. I
realiteten är detta dock inte praktiskt för hela tillrinningsområden, utan en
schablonmässig sammanvägning får istället göras för respektive föroreningskälla.
Fördjupningar kan eventuellt göras för särskilt allvarliga hot mot vattentäkten i
samband med framtagande av åtgärdsprogram.

I denna riskanalys har de ovanstående sannolikhetsparametrarna vägts samman
enligt en subjektiv bedömningsskala som redovisas i Tabell 4 i avsnitt 4.5.2,
tillsammans med de konsekvenser som en förorening skulle kunna få.
Sannolikheten avser möjligheten att en olycka eller större diffusa utsläpp sker och
att en förorening då når grundvattenmagasinet ur vilket vattentäkterna hämtar
sitt vatten. Konsekvensen har bedömts utifrån sannolik storlek, intensitet,
farlighet och möjlighet att sanera en eventuell förorening från respektive källa.

En sammanvägning av sannolikhet och konsekvens för de olika potentiella
föroreningskällorna har därefter gjorts enligt riskmatrisen i Figur2, vilken har
resulterat i en riskklassificering som bör användas som prioriteringslista. Resultat
av riskklassificeringen presenteras i avsnitt 4.5.2.

Sannolikhet
Vanlig 3 4 4 5 5
Återkommande 2 3 4 4 5
Trolig 2 2 3 4 4
Möjlig 1 2 2 3 4
Osannolik 1 1 2 2 3
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Figur 12. Riskmatris för sammanvägning av sannolikhet och konsekvens för olika
riskobjekt.
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4.5.2 Resultat av riskanalys
Identifierade potentiella föroreningskällor har klassificerats enligt Tabell 4.
Riskobjekt redovisas även på karta i Bilaga 6. Klassificeringen bygger på
subjektiva antaganden utifrån en översiktlig fältbesiktning och erfarenhet från
liknade miljöer. I tabellen har inte enskilda objekt bland föroreningskällorna
bedömts (t.ex. avloppsanläggningar) eftersom detta skulle kräva mycket
omfattande fältarbete för att utreda funktion och platsspecifika förutsättningar för
föroreningsspridning och möjligheter till åtgärder. Inom objekten 9-12 i Tabell 4 är
det självfallet betydligt viktigare att utreda och göra eventuella åtgärder i
närområdet till vattentäkterna.

Riskanalysen ska ses som ett hjälpmedel för att prioritera insatser både i form av
riskreducerande åtgärder vid källan och som underlag för eventuella
saneringsinsatser vid en olycka. Fördjupade riskanalyser bör lämpligen göras
längs de allmänna vägar som berör området i syfte att optimera typ av
skyddsåtgärd.

Tabell 4. Sannolikhet för förorening, konsekvens och riskklasser för identifierade
potentiella föroreningskällor i inventeringsområdet.

Nr Riskobjekt Sannolikhet Konsekvens Riskklass

1 Väg 651 Trolig Kritisk 4
2 Väg 733 Trolig Kännbar 3

3
Vägövergångar Rickleån med
biflöden Trolig Kännbar 3

4 Pelletsfabrik Trolig Kännbar 3
5 JSG Produkter Möjlig Marginell 2
6 Reningsverk Möjlig Marginell 2
7 F.d. grustäkt ”motorbana” Trolig Kännbar 3
8 F.d. grustäkt öster om vattenverk Möjlig Kännbar 2
9 Enskilda avloppsanläggningar Trolig Kännbar 3
10 Cisterner Möjlig Kännbar 2
11 Jordbruk Trolig Kännbar 3
12 Skogsbruk Trolig Kännbar 3

Riskanalysen indikerar att följande riskobjekt i prioriteringsordning bör utredas
vidare:

1. Vägar i anslutning till vattentäkterna, särskilt väg 651 vid Klintheden.
2. Skrotupplag samt olovlig körning med motorfordon i nedlagda grustäkter i

närheten av vattentäkten
3. Dagvatten från pelletsfabrikens industriområde
4. Enskilda avloppslösningar inom tillrinningsområdet
5. Jordbruk, särskilt i närområdet kring vattentäkterna
6. Skogsbruk, särskilt i närområdet kring vattentäkterna

4.6 Sammanfattande bedömning av risk
Inventeringen av potentiella föroreningskällor kring vattentäkten visar att
tillrinningsområdet är relativt fritt från allvarliga riskobjekt, både när det gäller
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punktkällor och mer diffusa objekt. Jordbruk bedrivs endast i mindre omfattning
och i huvudsak i kring Överklintens samhälle. På längre avstånd från vattentäkten
är det i huvudsak skogsbruk som utgör en möjlig risk för påverkan på
grundvattenresurserna.

Värt att notera är dock att stora delar av tillrinningsområdet består av
isälvsmaterial, sand och grus, utan att överlagras av några finkornigare jordarter.
Detta innebär att stora delar av tillrinningsområdet är mycket känsligt för
föroreningspåverkan, med relativt snabba transporttider i både omättad och
mättad zon. Detta innebär att punktutsläpp av bränsle eller olja från t.ex.
skogsmaskiner är viktiga att snabbt sanera.

I direkt anslutning till Klinthedens vattenverk bedöms den största risken vara väg
651 samt skogsbruk i närheten av råvattenbrunnarna. Trafikverket har under år
2012 utrett om det är motiverat att vidta särskilda riskreducerande åtgärder på
aktuell vägsträcka. Kontakt har tagits med Trafikverket och ett utlåtande har
mottagits där de motiverar varför de inte har för avsikt att vidta några
skyddsåtgärder, utlåtandet bifogas i Bilaga 7.

I anslutning till Solbacken bedöms förorenat dagvatten eller eventuellt släckvatten
från området kring pelletsfabriken utgöra en risk då dagvattnet kan ledas via dike
ner till Hemsjön och vidare i den bäck som mynnar ut i Rickleån. Även trafiken på
väg 733 bedöms som en risk då det på vissa vägavsnitt (belägna mittemot
vattentäkten) går diken från vägen hela vägen ned till Rickleån. Påverkan på
Rickleån bedöms här som en stor risk då vattentäkten till stor del baseras på
inducerad infiltration från Rickleån.

5. Förslag till skyddsområde

Mot bakgrund av hydrogeologiska förhållanden, utförd riskanalys och gällande
rekommendationer föreslås skyddsområdet få den utformning som redovisas på
karta i Bilaga 1 och 2, samt i text i avsnitt 5.2

5.1 Utgångspunkt

5.1.1 Allmänna riktlinjer
Upprättande av skydd för vattentäkter regleras genom Miljöbalken (7 kap, 21 och
22 §). Naturvårdsverkets allmänna råd och handbok 2010:5 ger anvisningar för
upprättande av vattenskyddsområden. I handboken ges rekommendationer till de
olika zonernas indelning och förslag till beräkningsmetodik för att avgränsa dessa
geografiskt.

Upprättande av skyddsområde för en vattentäkt bör sträva efter att omfatta hela
tillrinningsområdet och indelas normalt i fyra zoner: vattentäktszon, primär
skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. Lokala förutsättningar,
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t.ex. goda skyddsförhållanden eller övervakning, långa uppehållstider, mm. kan
dock innebära att skyddsområdet inte omfattar hela tillrinningsområdet till
vattentäkten. Indelning av vattenskyddsområdet i olika zoner innebär att lämpliga
och skäliga krav i skyddsföreskrifterna kan ställas på verksamheter beroende på
deras avstånd till vattentäkten. Avståndet är dock kopplat till strömningsbild och
strömningstider i yt- och grundvattenförekomster och avståndets betydelse kan
därför vara väsentligen olika i olika riktningar från vattentäkten.

För indelning i skyddszoner för grundvattentäkter med inducerad infiltration gäller
förutom indelningsgrunder för rena grundvattentäkter att även metodiken för
skydd av ytvattentäkter kan behöva tillämpas inom delar av grundvattentäktens
tillrinningsområde. I följande avsnitt beskrivs anvisningar till avgränsning av
skyddsområdets zoner baserat på det som gäller för en ren grundvattentäkt med
tydliga tillägg om vad som rekommenderas vid förekomst av inducerad infiltration.

Vattentäktszon enligt NV Handbok
Vattentäktszonen syfte är att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten.
Principen ska vara att området ska vara otillgängligt för andra än
vattenverksamhetsutövaren.

Vattentäktszonen avgränsas som ett område kring uttagsbrunn eller brunnsfält.
Vattentäktszonen kan bestå av flera separata uttagsområden. Vattentäktszonen
bör vara skyddad mot obehöriga t.ex. genom en låst inhägnad. Inom
vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Primär skyddszon enligt NV Handbok
Den primära skyddszonens syfte är att skapa rådrum vid akut förorening.
Den primära skyddszonen sätts så att uppehållstiden i grundvattenzonen till
vattentäktszonens gräns beräknas vara minst 100 dygn för grundvatten bildat i
den sekundära zonen. Särskilt känsliga inströmningsområden bör beaktas och
primära zoner kan därför finnas på flera platser inom ett vattenskyddsområde.

Tillägg vid inducerad infiltration
Den primära zonen bör även omfatta infiltrationsområdena i ytvattendrag/sjö.
Infiltrationsområden bör utmärkas eller markeras på lämpligt sätt, t.ex. genom
inhägnad eller bojar/länsor.

Den primära zonen bör även omfatta området mellan infiltrations- och uttagsplats.

Sekundär skyddszon enligt NV Handbok
Den sekundära skyddszonen syftar till att bibehålla en hög yt- och
grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten.

Den sekundära skyddszonen bör minst omfatta så stor del av
vattenskyddsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre
gräns till vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år.
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Tillägg vid inducerad infiltration
Den sekundära zonen bör även omfatta ett område omfattande ytvattendraget
eller sjön och dess tillflöden samt all småskalig ytvattendränering på och under
mark med en maximal rinntid till den primära zonen av 12 timmar beräknad vid
en högflödessituation med en återkomsttid av minst 10 år.

Den sekundära zonen bör även omfatta ett område motsvarande flödestiden
(uppehållstiden i mark- och grundvatten) av 100 dygn. Dock minst ett 50 m brett
markområde kring de sjöar och vattendrag där rinntiden till den primära zonen är
mindre än 12 timmar vid en högflödessituation.

Tertiär skyddszon enligt NV Handbok
Den tertiära skyddszonen syftar till att mark- och vattenutnyttjande som negativt
kan påverka vattentäkten i ett långt tidsperspektiv ska omfattas av
vattenskyddsområdet.

Den tertiära skyddszonen utgörs av det område man vill skydda och som inte
omfattas av övriga skyddszoner. Detta motsvarar normalt området mellan den
sekundära zonens yttre gräns och det totala tillrinningsområdets yttre gräns.

5.1.2 Lokala förutsättningar
Avgränsningen av ett lämpligt skyddsområde för vattentäkterna Klintheden och
Solbacken är kopplat till de lokala geologiska och hydrogeologiska förhållandena
och överslagsmässiga beräkningar av strömningstider i grundvattenmagasinet.
Överslagsmässiga beräkningar har även gjorts rinntider i Rickleån med biflöden då
vattenuttaget vid Solbackens vattentäkt till stor del baseras på inducerad
infiltration från ån. Vidare har eventuella riskkällors lokalisering och karaktär
betydelse för hur skyddsområdet avgränsas.

5.1.3 Barriärtänkande vid skydd
Olika former av barriärer finns vid alla typer av vattentäkter som förhindrar eller
fördröjer föroreningar i någon mån. Barriärer kan vara naturliga såsom
hydrauliska och hydrogeologiska förutsättningar som gör att föroreningar inte når
vattentäkten alls eller i en koncentration så att vattenkvalitén inte hotas. Långa
transporttider och gynnsamma jordartsförhållanden i grundvattenmagasin kan
verka för att föroreningar adsorberas eller bryts ned innan de når vattentäkten.
Stora flöden i vattendrag kan ge en utspädningseffekt eller göra att föroreningar
ytligt rinner förbi råvattenintag utan att förorena vattentäkten.

Existerande naturliga barriärer vid en vattentäkt är i allmänhet utgångspunkten
för avgränsning av skyddsområdet. Möjligheterna att komplettera de naturliga
barriärerna med olika former av tekniska och administrativa lösningar bör också
vara vägledande vid utformningen. Tekniska lösningar kan vara möjligheter att
lägga ut länsor, anläggande av täta vägdiken, etablering av larm, begränsning av
farligt godstransporter, etc. Vidare är den möjliga insatstiden för att sanera en
förorening viktig. Avgörande kan här vara att larm når räddningstjänsten i tid och
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att den fysiska tillgängligheten är tillräckligt god för att kunna sanera en
förorening.

5.2 Avgränsning av skyddsområde
Det föreslagna skyddsområdet för Klintheden och Solbacken baseras på de lokala
geologiska och hydrogeologiska förhållandena, på strömningstider i
grundvattenmagasinet och på rinntider i Rickleån då uttaget vid Solbackens
vattentäkt till stor del baseras på inducerad infiltration. Eftersom
strömningstidsberäkningarna, med tillgängligt underlagsmaterial, inrymmer
osäkerheter har utgångspunkten främst varit att det är grundvattenmagasinet i
den geologiska formationen som skall skyddas istället för att strikt göra
avgränsningar utifrån framräknade skyddsavstånd. Jämförelser har även gjorts
med gällande skyddsområden. Där beräknade skyddsavstånd inte avviker
nämnvärt från nuvarande gränsdragning bibehålls gränserna för gällande
skyddsområde, förutsatt att skyddsbehovet anses uppfyllt.

Förekommande risker beaktas vid gränsdragning av primär och sekundär
skyddszon. De största riskerna för vattentäkten vid Klintheden finns på relativt
nära avstånd, huvudsakligen kopplat till väg 651, körning av motorfordon i
närliggande grustäkter och jordbruksverksamhet inom skyddsområdet. De största
riskerna vid Solbacken är också kopplat till närliggande vägar och
jordbruksverksamhet samt ett par vägövergångar över Rickleån med biflöden
uppströms vattentäkten.

5.2.1 Vattentäktszon
Vattentäktszonen ska säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Därför föreslås
att vattentäktszonen för Klintheden så väl som för Solbacken omfattar de idag
inhägnade områdena kring respektive uttagsområde. För Klintheden föreslås även
en separat vattentäktszon för brunn 3 som omfattar själva brunnshuset. Normalt
ska vattentäktszonen vara inhägnad men med nuvarande utformning med
brunnshus bedöms dock säkerheten mot obehörig verksamhet vara god. Samtliga
uttagsbrunnar har någon form av skalskydd, vid Klintheden i form av brunnshus
och vid Solbacken i form av brunnsöverbyggnader, se Figur 43 a-d nedan.

a) Klintheden brunn 1 och 2   b) Klintheden brunn 3



34 av 43

Klintheden och Solbackens vattentäkter

Tekniskt underlag med förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter

Unr 613Z1356744

a) Solbacken brunn 1   d) Solbacken brunn 2

Figur 43. Uttagsbrunnar vid Klinthedens respektive Solbackens vattentäkt

5.2.2 Primär skyddszon

Bakgrund till avgränsning
Avgränsningen av den primära zonen kring både Klinthedens och Solbackens
vattentäkt baseras främst på beräknade strömningstider i grundvattenmagasinet.
För Solbackens vattentäkt har även hänsyn tagits till det område vid Rickleån där
den inducerade infiltrationen huvudsakligen bedöms ske. När det gäller
avgränsning av den primära zonen är 100 dagars strömningstid till
vattentäktzonen en rekommendation för den primära zonens yttre begränsning.

Beräkningarna har gjorts på två sätt, dels genom Darcy’s lag och dels genom en
beräkning av konvektiva transporttider enligt NV:s handbok.

I det första fallet beräknas grundvattnets strömningshastighet ur följande
samband:

en
iKdmV ×

××= 243600)/(

där K = den hydrauliska konduktiviteten (m/s), i = grundvattenytans lutning el.
gradient och ne = effektiv porositet. Ingångsvärden i beräkningarna har ansatts
enligt Tabell5. Värdena, framför allt vad gäller den hydrauliska konduktiviteten, är
generellt konservativt ansatta för att inte underskatta den primära zonens
utbredning. Indata baseras på uppmätta grundvattennivåer, bedömningar utifrån
tidigare provpumpningar och undersökningsborrningar samt litteraturdata. Samma
ingångsvärden används för både Solbacken och Klintheden.
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Tabell 5. Ingående parametrar vid beräkning av strömningshastighet enl. Darcy
samt ingångsvärden för respektive vattentäktsområde.

Parameter Klintheden/Solbacken

Gradient 0,005-0,010

Hydraulisk
konduktivitet, K

1 x 10-3 m/s

Effektiv porositet, ne 0,15

Beräkningarna ger en strömningshastigheten på ca 3-6 m/d. För att erhålla 100
dagars uppehållstid som rekommenderas för primär zon krävs ett avstånd på 300-
600 m.

Vid beräkning av transporttider (”calculated fixed radius”) enligt NV Handbok
2003:6 utnyttjas endast uttag, akvifermäktighet (dvs. mäktigheten på det
vattenförande lagret, i.e. den mättade zonen) och effektiv porositet som
ingångsdata enligt formeln:

enbtQr ×××= p/

där r=avstånd från uttagspunkten (m), Q = uttaget (m3/dygn), t=strömningstiden
(dygn), b = akvifermäktigheten (m) och ne den effektiva porositeten. Denna
beräkning tar dock inte hänsyn till osäkerheter, t.ex. genom variationer i den
hydrauliska konduktiviteten, utan ger samma strömningstid i alla riktningar från
uttagspunkten. I en åsformation, där det generella flödet troligen har en mer
tydlig längsgående riktning, som i det aktuella området, går det således att anta
att beräkningen ger en viss underskattning i längdled och en viss överskattning i
sidled. Beräkningar för Solbacken tar heller ingen hänsyn till det extra tillskott av
grundvatten som tillkommer genom inducerad infiltration vilket också torde ge en
viss överskatting av beräknat tillströmningsområde. I Tabell 6 redovisas valda
ingångsdata vid Klintheden respektive Solbacken.

Tabell 6. Ingående parametrar samt ingångsvärden vid beräkning av konvektiva
transporttider.

Parameter Klintheden Solbacken
Qmedel 2000 m3/d 2590 m3/d
Akvifermäktighet, b 18 m 15 m

Effektiv porositet, ne 0,15 0,15

Om önskad uppehållstid (dvs. strömningstid, t) sätts till 100 dygn krävs med
redovisade uttagsvolymer och akviferegenskaper en transportsträcka (dvs.
avstånd till uttagsbrunn, r) vid Klintheden på ca 154 m och vid Solbacken på ca
191 m. Om önskad uppehållstid istället sätts till 1 år krävs en transportsträcka vid
Klintheden på ca 293 m och vid Solbacken på ca 366 m. Observera att ingen
kontinuerlig strömningshastighet erhålls för grundvattenflödet då tillströmning
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sker radiellt till uttagsbrunnen. Transportsträckorna vid respektive vattentäkt är
beräknade utifrån att allt uttag sker från en pumpbrunn.

Utifrån en sammanvägning av de båda beräkningsmetoderna ovan bör den
primära skyddszonen ha en utsträckning med ett absolut minimum om 300 m från
vattentäktszonen vid Klintheden, men helst minst 600 m. Detta gäller framförallt i
åsens längdriktning där vi sannolikt har en viss regional tillströmning till
grundvattenmagasinet och, centralt i åsen, har mer grovkorniga och permeabla
jordar. Vid Solbacken kan zonens utsträckning i längdriktning begränsas något
utifrån att uttaget även baseras på inducerad infiltration. Ut mot sidorna av åsen
bedöms således den primära zonens utsträckning kunna begränsas ner till avstånd
jämförbara med det som framräknats vid beräkning av konvektiva transporttider,
dvs. i storleksordning ca 150 m.

Avgränsning av primär skyddszon
Den föreslagna primära zonen redovisas på kartor i Bilaga 1 och 2. Utsträckningen
på den primära zonen har baserats på en sammanvägning av ovan beskrivna
beräkningsmetoder och en bedömning utifrån övrig geologisk och hydrogeologisk
kunskap om området. Gränserna har i största möjliga mån anpassats efter terräng
och/eller fastighetsgränser. Även förekommande risker har beaktas vid
gränsdragning av primär skyddszon.

Jämförelse med befintlig inre skyddszon
Vid Klinthedens vattentäkt skiljer sig den föreslagna primära skyddszonen mot
den nu gällande inre skyddszonen, se Bilaga 2.1 och Bilaga 4. Tidigare fanns tre
områden för inre skyddszon kring var och en av de då planerade uttagsområdena.
Brunnen i det planerade uttagsområde som var beläget längst i väster, f.d. brunn
8705, har dock aldrig tagits i drift, varpå det uttagsområdet inte längre är aktuellt
att inkludera i primär skyddszon. Dagens uttagsområden, vid brunn 1 och 2 samt
vid brunn 3, inkluderas inom ett och samma område för primär skyddszon.

Jämfört med gällande inre skyddszon utökas således skyddszonen kring dessa
uttagsområden till att även innefatta mellanliggande område kring väg 651 (som
bedöms utgöra den största risken för vattentäkten). Skyddszonen utökas även
generellt kring själva uttagsområdena för att möta dagens rekommendation på
100 dygns transporttid jämfört med tidigare rekommendation på 60 dygn.
Beräknad yttre gräns för 100 dygns transporttid hamnar i den f.d. grustäkt som
pekats ut som ett av de huvudsakliga riskobjekten för Klinthedens vattentäkt.
Därmed anses det motiverat att inkludera hela detta område inom primär
skyddszon. Primär zon föreslås även inkludera hela det område strax norr om
vattenverket som sträcker sig ner till det mest närliggande partiet av Rickleån.

Vid Solbackens vattentäkt har föreslagen primär skyddszon också utökats jämfört
med nu gällande inre skyddszon, se Bilaga 2.1 och Bilaga 4 för jämförelse. Detta
för att möta dagens rekommendation på 100 dygns transporttid. Vid
gränsdragning har dock hänsyn tagits till att uttaget även baseras på inducerad
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infiltration varpå området begränsats något sett till resultatet av genomförda
strömningstidsberäkningar. Primär zon omfattar även infiltrationsområdet för
inducerat grundvatten vid Rickleån.

5.2.3 Sekundär skyddszon

Bakgrund till avgränsning
Den sekundära skyddszonens utsträckning kring Klinthedens vattentäkt baseras
på bl.a. strömningstider i grundvattenzonen enligt beräkningar redovisade i
avsnitt 5.2.2. För bedömning av den sekundära zonens utbredning kring
Solbackens vattentäkt har det i tillägg till ovanstående även gjorts
rinntidsberäkningar för flödet i Rickleån uppströms uttagsplatsen.

Vad gäller strömningstider i grundvattenzonen bör avståndet från
vattentäktszonens yttre gräns till den sekundära zonens yttre gräns motsvara
minst ett års strömningstid i grundvattenmagasinet. Som omnämnts tidigare
inrymmer strömningstidsberäkningarna, med tillgängligt underlagsmaterial, stora
osäkerheter. För att uppfylla syftet med den sekundära zonen har därför
utgångspunkt främst varit att det är grundvattenmagasinet i den geologiska
formationen som skall skyddas, istället för att strikt göra avgränsningar utifrån
framräknade skyddsavstånd.

Beräkningarna indikerar att önskade transporttider i jordlagren på minst ett år
erhålls på ett avstånd av mellan drygt 1000 m till drygt 2000 m vid både
Klintheden och Solbacken. Detta gäller främst i isälvsavlagringens längdriktning.
Ut mot kanterna av åsen (mot norr och söder vid Klintheden och mot nordost vid
Solbacken) bedöms utsträckningen kunna vara mindre, dels beroende på att
avlagringens utbredning i sidled är begränsad och dels beroende på trolig
förekomst av tätare jordlager i ytan.

Vad gäller rinntidsberäkningar i Rickleån med biflöde bör enligt Naturvårdsverkets
rekommendationer avståndet från primär zon, i.e. infiltrationsområdet, till den
sekundära zonens yttre gräns motsvara minst 12 timmars rinntid i
ytvattendragen.

För rinntidsberäkning har Naturvårdsverkets schablonvärden för
transporthastighet i olika typer av vattendrag i olika terrängförhållande enligt
Tabell 7 använts. I sjöar/dammar, som har en dämpande effekt, har ett
schablonvärde på 0,1 m/s (motsvarande ca 0,35 km/h) använts. Vattendragets
lutning, som är den dominerande faktorn för vattenhastigheten, har för olika
delsträckor uppmätts på karta.
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Tabell 7. Transporthastighet i medeltal i vattendrag vid generell
högflödessituation.

Lutning
[m/km]

Dike Bäck Å

1 (1 ‰) 0,4 m/s
ca 1,4 km/h

0,6 m/s
ca 2,2 km/h

0,8 m/s
ca 2,9 km/h

5 0,7 m/s

ca 2,5 km/h

1,1 m/s

ca 4,0 km/h

1,6 m/s

ca 5,8 km/h

10 (1 %) 0,9 m/s

ca 3,2 km/h

1,5 m/s

ca 5,4 km/h

2,1 m/s

ca 7,6 km/h

Enligt utförda rinntidsberäkningar erhålls 12 timmars rinntid i Rickleån vid Selet,
strax uppströms en större dämning av ån i höjd med Kläppen, ca 15 km NNV
Överklinten. Inom tillrinningsområdet ner mot Solbacken ansluter ett flertal
mindre biflöden i form av bäckar och diken, vars utsträckning till stor del faller
inom gränsen för 12 timmars rinntid.

Avgränsning av sekundär skyddszon
Den föreslagna sekundära skyddszonen redovisas på kartor i Bilaga 1 och 2.
Utsträckningen på den sekundära zonen vid Klintheden har baserats på en
sammanvägning av metoder beskrivna i avsnitt 5.2.2, samt på en bedömning
utifrån övrig kunskap om området. Den sekundära skyddszonen vid Solbacken
baseras på samma förutsättningar samt på en värdering av vilka områden kring
ytvattendragen (Rickleån med biflöde) som zonen bör inkludera, med tanke på
den inducerade infiltrationen. Detta för att skyddsområdet till storlek ska bli
överblickbart och rimligt samtidigt som syftet med zonen ska uppfyllas.

Vid utformning av den sekundära skyddszonen har således förekommande risker
beaktats, både för grundvattenmagasinet och för de ytvattendrag som fallit inom
12 timmars rinntid uppströms vattentäkten. Utsträckningen på den sekundära
zonen har därför minskats till 3-4 timmars rinntid i Rickleån med större biflöden,
eftersom de väsentliga risker som identifierats faller inom detta område.
Gränserna har i övrigt största möjliga mån anpassats efter terräng och/eller
fastighetsgränser.

Jämförelse med befintlig yttre skyddszon
På södra sidan av Rickleån, kring Klinthedens vattentäkt, sammanfaller den
föreslagna sekundära skyddszonen i stora delar med den nu gällande yttre
skyddszonen. Beräknade skyddsavstånd faller väl inom befintlig yttre skyddszon
vilken även inkluderar isälvsavlagringens hela utbredning norr och söder om väg
651. Området längst i väster kring Brobacken bibehålls trots att det tidigare
uttagsområdet, för f.d. brunn 9805, inte längre är i bruk. Detta för att vissa
osäkerheter alltid föreligger i hydrogeologiska beräkningar p.g.a. heterogena
förhållanden och för att området ingår i vattentäktens
grundvattenbildningsområde och att det bedöms som viktigt att skydda den
geologiska formationen och grundvattenmagasinet i sig självt. Sträckningen
utmed väg 651 utökas något i riktning mot Överklinten för att inkludera det
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vägparti där Rickleån svänger runt Rengårdsängesudden och går i direkt
anslutning till vägen. Ett område längst i öster samt ett område söder om
Brobacken (öster om vägen mot Morlund) som ingår i det nu gällande
skyddsområdes yttre skyddszon har däremot exkluderats från nu föreslagen
sekundär skyddszon. Detta baseras på att varken strömningstidsberäkningar,
geologi eller riskbild kan motivera att de ska ingå.

Den sekundära skyddszonens utbredning följer åsens längdriktning och länkar
samman området för Klinthedens vattentäkt med området för Solbackens
vattentäkt. Att den föreslagna sekundära zonen utgörs av stor en
sammanhängande zon motiveras med att det är grundvattenmagasinet i den
geologiska formationen i sig som är viktig att skydda.

Vid området för Klintheden omfattas enbart Rickleåns södra strandlinje av
sekundär skyddszon och sammanfaller således med nu gällande yttre skyddszon
Från Brobacken och fortsatt uppströms ån inkluderas emellertid strandlinjerna på
bägge sidorna av Rickleån inom sekundär skyddszon, dels p.g.a. att Solbackens
uttag även baseras på ytvatten och dels med hänsyn till ökad riskbild i området
kring reningsverket och den nära sträckningen av väg 651.

Kring Solbacken har den föreslagna sekundära skyddszonen utökats jämfört med
den nu gällande yttre skyddszonen. Detta för att både strömningstidsberäkningar
indikerar att ett större område krävs för att erhålla önskad uppehållstid på minst 1
år i omgivande jordlager och för att ett bättre skydd för grundvattenmagasinet
erhålls genom att hela åsformationens utbredning i sidled inkluderas.
Kvarntjärnen har inkluderats i den sekundära skyddszonen, eftersom hydraulisk
kontakt med grundvattenmagasinet är högst sannolik.

Den största förändringen jämfört med befintlig yttre skyddszon är emellertid att
den föreslagna sekundära zonen nu även inkluderar ytvattendrag uppströms
Solbackens uttagsområde. Detta har gjorts för att uppfylla rekommendationerna i
NV:s handbok för vattentäkter med inducerad grundvattenbildning. Den
sekundära skyddszonen för ytvattendrag föreslås i Rickleån sträcka sig upp till i
höjd med Rislandet, ca 800 m NNV om Näset. Detta motsvarar dock betydligt
kortare rinntid än de 12 timmar till primär zon som rekommenderas. Här upphör
angränsande jordbruksmarker och ån rinner huvudsakligen genom skogsmark.
Inga betydande riskobjekt har identifierats uppströms den föreslagna
avgränsningen.

Utöver Rickleån föreslås sekundär skyddszon för ytvattendrag inkludera ett par
biflöden till Rickleån upp till sjöarna Notsjön och Hemsjön. Dessa biflöden korsas
strax nedströms sjöarna av allmänna vägar, vid Notsjön av väg 733 och vid
Hemsjön av väg 734 som leder in mot pelletsfabriken. I sekundär skyddszon har
även ett anslutande dike till biflödet från Hemsjön, som troligen avleder dagvatten
från pelletsfabriken, inkluderats. Även ett par diken har inkluderats som har sina
utlopp i den delen av Rickleån där induceringen till uttagsbrunnarna bedöms ske
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och som avvattnar ett område som ligger i direkt anslutning till väg 733. I övrigt
har inga betydande riskobjekt identifierats i anslutning till biflöden inom 12
timmars rinntid.

5.2.4 Tertiär skyddszon
Syftet med en tertiär skyddszon är att skydda grundvattnet från påverkan i ett
långt tidsperspektiv. Utifrån områdets karaktär har bedömningen gjorts att detta
uppfylls väl av föreslagen sekundär skyddszon. Således har ingen tertiär zon
avgränsats.
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6. Planbestämmelser

6.1 Planförhållanden
För vattentäktsområdet på Överklinten 7:5 (Solbacken) samt Edfastmark
7:47(Klintheden) saknas detaljplan och områdesbestämmelser. I kommunens
översiksplan, antagen 1991-02-14 framgår att täktområdena inte omfattas av
några mostående intressen.

6.2 Lokala miljömål
Några lokala miljömål för området finns inte.

6.3 Lokala föreskrifter
De gällande lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Robertsfors kommun är antagna
1988, med en ändring som infördes 1992.

Det är främst 2 § och 3 § som är aktuella att ta i beaktande i detta underlag.
Dessa föreskrifter avser grund- och ytvattenskydd och reglerar upplag av
petroleumprodukter, lösningsmedel, vägsalt och sådant som kan förorena
ytvattentäkt eller enskild vattentäkt. Enligt de lokala föreskrifterna krävs tillstånd
för sådant upplag.

Vidare anges att anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten
eller mark som värmekälla eller värmemagasin inte får anläggas utan tillstånd.

Enligt föreliggande förslag till skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet är det
inom den primära skyddszonen förbjudet med ovan nämnda upplag. Inom den
sekundära skyddszonen krävs tillstånd från miljönämnden.

Avseende anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller
mark som värmekälla, gäller enligt de föreslagna vattenskyddsföreskrifterna ett
förbud inom primär skyddszon och tillståndsplikt för sekundär skyddszon.

De föreslagna vattenskyddsföreskrifterna har således en högre skyddsnivå jämfört
med de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.
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7. Åtgärder

7.1 Kontrollprogram
Vid vattenverket ska ett kontrollprogram finnas som ska varna om det ingående
vattnet från de olika brunnarna har otillfredsställande kvalitet. Vidare bör det i ett
kontrollprogram ingå vattenkvalitetsmätningar i det grundvattenmagasin där
brunnarna är lokaliserade, som i god tid kan uppmärksamma negativa trender i
vattenkvalitén. Mätningarna i grundvattenmagasinet bör göras på lämpliga platser
i tillrinningsområdet och ske med regelbundenhet så att trender tydligt
åskådliggörs. Dessa mätningar bör minst omfatta normala fysikalisk-kemiska
parametrar, samt bekämpningsmedel.

Ett kontrollprogram bör även dokumentera grundvattennivåer i
produktionsbrunnar, samt i grundvattenmagasinet i vattentäktens närhet, så att
negativa trender i vattentillgång kan uppmärksammas i tid.

För Solbacken regleras vattenståndsobservationer i vattendomen och skall ske en
gång i månaden för observationsrören RB 9301, RB9302, RB9305, OB9401 och
OB9402. Förslagsvis sker nivåmätningar inom hela vattenskyddsområdet med
samma frekvens.

7.2 Övriga riskreducerande åtgärder
Riskanalysen har visat på några möjliga föroreningskällor i anslutning till
vattentäkterna. Det är tydligt att den största olycksrisken för Klinthedens
vattentäkt är förknippad med en vägtrafikolycka på väg 651. Även körning av
motorfordon i grustäkter ses som en särskilt stor risk. Störst olycksrisk för
Solbackens vattentäkt bedöms utgöras av en vägtrafikolycka vid någon av
vägbroarna över Rickleån med biflöden. I övrigt är sannolikt jordbrukets och
skogsbrukets påverkan i närområdet den största risken för vattentäkterna.
Påverkan från jord- och skogsbruk kan både komma från olycka, t.ex. läckande
hydraulolja eller drivmedel från maskiner, eller näringsbelastning från t.ex.
gödsling.

Utöver reglering av olika verksamheter i föreslagna skyddsföreskrifter
rekommenderas följande åtgärder mot bakgrund av de risker som identifierats:

· Utvärdering av samlad grundvattenprovtagning i vattentäktens omgivning
enligt avsnitt 7.1.

· En ny kontakt med Trafikverket för att lyfta frågan om skydd längs
vägpartier samt vid vägbroar över Rickleån med biflöden och för att
poängtera hur sårbara vattentäkterna är.

· Etablera samarbete med Räddningstjänsten för att utarbeta en
saneringsplan vid eventuell vägtrafikolycka som kan inkluderas i en
beredskapsplan för vattentäkterna.
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· En informationskampanj till alla som bor eller verkar inom
vattenskyddsområdet. Kampanjen bör öka medvetandet om vilka risker
som olika verksamhet och ämnen kan innebära för vattentäkten och ge
tydlig information om vart man vänder sig för att rapportera olyckor eller
andra potentiella föroreningsrisker.

8. Skyddsföreskrifter

Ett förslag till skyddsföreskrifter för det föreslagna skyddsområdet återfinns som
Bilaga 8 till detta tekniska underlag.


