
 

 

  

Bilagor: Regional vattenförsörjningsplan 
för dricksvatten i Västra Götaland 

 

 



 

1 
 

Bilaga 1: Nationellt och regionalt viktiga 

dricksvattenresurser 
 

I tabellerna nedan listas de vattenresurser som Länsstyrelsen prioriterar som nationellt och regionalt 

viktiga för att länet ska ha en robust dricksvattenförsörjning för flera generationer framåt. I kapitel 3 i 

vattenförsörjningsplanen redovisas länets förutsättningar som är bakgrunden till urvalet av de viktiga 

grund- och ytvattenresurserna. Metoden för urvalet av dessa beskrivs detaljerat i bilaga 2. Bilaga 3 

beskriver metoden för bedömning av vattenbehovet.  

Tabellerna visar i vilken eller vilka kommuner vattenresurserna ligger, vattenförvaltningens ID-system 

(MS_CD), om det finns beslut om ett vattenskyddsområde (VSO) samt om vattenresursen angränsar 

till ett skyddat Natura 2000-område. För grundvattenresurserna finns även en kolumn som anger om 

det finns en magasinsbeskrivning för resursen framtagen av Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

eller om arbete med detta pågår. Varje prioriterad vattenresurs har i denna plan erhållit ett eget ID 

som hänvisar till kartan i Figur 16 i vattenförsörjningsplanen. 

Nationellt viktiga vattenresurser 

ID Vattenresurs Inom kommun MS_CD VSO 
Skyddade 
områden 

1 Göta älv 
Ale, Göteborg, Kungälv, 
Lilla Edet, Trollhättan, 
Vänersborg 

5 förekomster 
Arbete 
pågår 

Natura 2000 

2 Vänern 

Grästorp, Gullspång, 
Götene, Lidköping, 
Mariestad, Mellerud, 
Vänersborg, Åmål 

WA11665077 Ja Natura 2000 

3 Vättern Hjo, Karlsborg 6 förekomster Ja Natura 2000 

 

Regionalt viktiga grundvattenresurser 

ID Vattenresurs Inom kommun MS_CD VSO 
Skyddade 

områden 

SGU 

Kartläggning 

4 Algutstorp-Horla Herrljunga, 

Vårgårda 
WA30634871 Ja  K 130 

5 Backen Bengtsfors WA68805318 Ja   

6 Blidsberg-

Ulricehamn 
Ulricehamn WA55834065 Ja Natura 2000 K 562 

7 Bollebygd Norra Bollebygd WA21229235 Ja  K 521 

8 Bullarebygden 

Västra 
Tanum WA85479814 Nej  K 659 

9 Bullarebygden 

Östra 
Tanum WA85479814 Ja  K 659 
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10 Dalsjöfors Borås WA31318131 Ja  K 544 

11 Dalstorp-Tranemo Tranemo WA25761485 Ja  Kartläggning 

pågår  

12 Diseröd Norra Kungälv WA13147528 Ja   

13 Diseröd Södra Ale, Kungälv WA62575222 Ja   

14 Fänneslunda-

Rångedala 

Borås, 

Ulricehamn 
WA57722876 Ja  K 500 

15 Gråbodeltat Lerum WA73197057 Ja  K 134 

16 Göjeholm Svenljunga WA86925596 Ja  K 497 

17 Hagelberg Skövde WA36685506 Ja Natura 2000 Kartläggning 

pågår 

18 Hökensås (Källefall) Hjo, Tidaholm WA20042765 Ja Natura 2000 K 465 

19 Larv Vara WA54728638 Ja   

20 Lokaåsen-Värpe-

Fägre 

Gullspång, 

Töreboda 
WA12307974 Ja  Kartläggning 

pågår 

21 

Magasinsgrupp 

Rösjön Hornborga 

Valle Timmersdala 

Falköping, Skara, 

Skövde 
WA69871137 Ja Natura 2000 

Kartläggning 

pågår 

22 Rådaåsen Lidköping WA57610923 Ja  K 492 

23 Sandhem-Hömb  

norr 
Tidaholm WA73765193 Nej Natura 2000  

24 
Sandhem-Hömb 

söder 

Falköping, 

Skövde, Tidaholm 
WA82588098 Ja  

Kartläggning 

paus.  

K 469 

25 Svenljunga Svenljunga WA16011640 Ja  K 481 

26 Tibro Hjo, Karlsborg, 

Tibro 
WA56579928 Ja  Kartläggning 

pågår 

27 Tranemo Tranemo WA59571854 Ja  Kartläggning 

pågår 

28 Ödskölts moar Bengtsfors WA28132821 Ja  Kartläggning 

pågår 

29 Örbydeltat Mark WA73588414 Ja  K 517 

30 Östaddeltat Alingsås/Lerum WA69018750 Ja  K 134 

31 Östra Frölunda Svenljunga WA29121386 Ja   
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Regionalt viktiga ytvattenresurser 

ID Vattenresurs Inom kommun MS_CD VSO 
Skyddade 

områden 

32 Kärnsjön Munkedal WA77709252 Ja Natura 2000 

33 Lelång Bengtsfors WA36513378 Arbete 

pågår 
Natura 2000 

34 Lygnern Mark WA77847215 Ja  

35 Mjörn Alingsås, Lerum WA92968406 Nej  

36 Norra Bullaresjön Tanum WA83816597 Nej Natura 2000 

37 Rådasjön Härryda, Mölndal WA25906870 Ja  

38 Stora Hällungen Stenungsund WA73171333 Ja  

39 Säven Borås, Vårgårda WA49434159 Nej  

40 Södra Bullaresjön Munkedal, Tanum WA57881105 Nej Natura 2000 

41 Tolken Borås, Ulricehamn WA88248320 Ja  

42 Västra Nedsjön Bollebygd, Härryda WA74225152 Ja  

43 Åsunden Borås, Tranemo, 

Ulricehamn 
WA17752536 Nej  

44 Ömmern Alingsås, Bollebygd, Lerum WA19016341 Ja  

45 Öresjö Lilla Edet, Trollhättan, 

Vänersborg 
WA99224732 Ja  

46 Öresjö Borås WA21583787 Ja Natura 2000 

47 Östra Nedsjön Bollebygd WA35564155 Arbete 

pågår 
 

48 Östra Öresjön Mark WA31737230 Nej  
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Bilaga 2: Metodbeskrivning för urval av 

regionalt viktiga dricksvattenresurser 
 

Sammanfattning 
Bilagan beskriver hur urvalet av de regionalt viktiga dricksvattenresurserna för länet gått till. Arbetet 

började med en avgränsning för att identifiera vilka av länets grundvattenmagasin och ytvatten (sjöar 

och vattendrag) som är relevanta och har potential att utgöra viktiga och långsiktigt hållbara resurser 

för dricksvattenförsörjningen i länet.  

I ett första val sorterades alla grunda sjöar samt grundvattenmagasin i sedimentärt berg och urberg 

bort. Ett beslut togs även att inte inkludera vattendrag (med undantag för Göta älv). Efter 

kapacitetsberäkningar för alla återstående yt- och grundvattenresurser sållades de resurser fram som 

har en beräknad kapacitet som överstiger medianen av kommunernas vattenbehov i den delregion 

resursen ligger i. 

Vattenresursens bedömda kapacitet har tillsammans med dess läge varit avgörande i urvalet. De 

vattenresurser som används till allmän vattenförsörjning idag samt övriga med stor kapacitet är 

inkluderade i den fortsatta bedömningen. Där jämförs vattenresurserna mot varandra med hänsyn 

till robusthet mot klimatförändringar både ur kvalitet och kvantitets perspektiv, möjlighet till 

infiltration, information om föroreningar och risker för föroreningar. 

 

Urval och avgränsningar 
För att se vilka av länets grundvattenmagasin, sjöar och vattendrag som regionalt viktiga 

dricksvattenresurser för länet, gjordes ett urval utifrån kapacitetsberäkningar samt andra relevanta 

egenskaper. 

Sjödjup 
Nivåsänkningar till följd av uttag i grunda sjöar kan ge en stor påverkan på naturvärden i sjön. I 

grunda sjöar sker också snabba temperaturväxlingar som försämrar förutsättningarna för 

dricksvattenproduktion. Med hänsyn till detta valdes endast sjöar med medeldjup på minst tre meter 

och maxdjup på minst fem meter ut.  

I vissa av de grunda sjöarna som inkluderades i urvalet fanns uppmätta temperaturprofiler. För dessa 

kontrollerades om språngskikt bildas under sommaren. Sjöar där det inte bildas språngskikt valdes 

bort.  

Aspekter som påverkat urvalet av resurser

• Kapacitet

• Läge i förhållande till dricksvattenbehovet och inbördes mellan resurser

• Vattenkvalitet

• Möjlighet till konstgjord infiltration

• Klimatförändringars påverkan på vattentillgång och vattenkvalitet.
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Vattendrag 
Vattendrag pekas inte ut som regionalt viktiga dricksvattenresurser i länet. Undantag har gjorts för 

Göta älv, som med dess stora kapacitet och lägliga placering bedöms vara väldigt viktig för att fylla 

länets dricksvattenbehov (se kapitel 4 i vattenförsörjningsplanen). 

Anledningarna till att inte peka ut vattendrag som regionalt viktiga är flera: 

• De naturliga flödesvariationerna är större i vattendrag än i sjöar och vattendrag saknar oftast 

magasineringsmöjlighet. I framtiden väntas antalet dagar med låga flöden bli fler vilket kan 

påverka möjligheterna till vattenuttag.  

• I vattendrag sker temperaturväxlingar snabbt, precis som i grunda sjöar. Detta på grund av 

att ju mindre vattenmassa att värma upp respektive kyla ned, desto snabbare sker 

temperaturväxlingen (Naturvårdsverket, 2003). Dessutom varierar vattentemperaturen i hela 

vattenmassan i vattendrag över året då inga språngskikt bildas. 

• Vattenkvaliteten är inte lika stabil i vattendrag på grund av att vattendrag har högre 

vattenflöde jämfört med sjöar. Vattendrag har även högre risk för översvämning och skred. 

Detta kan leda till följdproblem med bland annat suspenderat material, brunifiering och 

föroreningstransport. Detta bedöms bli vanligare i framtiden i och med klimatförändringar. 

Läs mer i avsnittet Länets vattenresurser i ett förändrat klimat i vattenförsörjningsplanen.  

Grundvatten i sedimentära bergarter samt urberg 
Grundvattenförekomster i sedimentärt berg sorterades bort då alunskiffer förekommer i anslutning 

till dessa förekomster inom länet. I alunskiffer förekommer naturligt höga halter av bland annat 

sulfat, kadmium och uran vilket påverkar grundvattenkvaliteten till det sämre ur 

dricksvattenhänseende (SGU, 2013).  

Även grundvattenmagasin i urberg valdes bort på grund av att de, jämfört med magasin i sand och 

grus, har mycket låg uttagskapacitet. 

Uttagsmöjlighet 
För att en resurs ska utses som regionalt viktig för länets dricksvattenbehov ska dess bedömda 

uttagskapacitet överstiga medianbehovet hos kommunerna i den delregion som resursen ligger i. 

Vattenbehovet år 2100 baseras på en uppskattning enligt metod i bilaga 3.  

Då beräkningarna av uttagsmöjlighet är uppskattningar baserad på modellerade data innebär det 

stora osäkerheter och resultatet ska inte användas i exakta siffror. Beräkningarna används för att 

kunna uppskatta storleksordningen på möjliga vattenuttag och jämföra länets yt- och 

grundvattenresurser mot varandra. 

Uttagsmöjlighet för ytvatten 

Till grund för beräkningen av ytvattens uttagskapacitet användes modellerad medellågvattenföring 

(MLQ) vilket är medelvärdet av varje års lägsta dygnsvattenföringen under flera år. Beräkningarna 

baserades på SMHI:s stationskorrelerade modelldata (S-HYPE 2016 version 2.2.0) vid sjöars utlopp. 

Uttagsmöjligheten för ytvatten uppskattades till maximalt 9,99 procent av MLQ (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2020): 

Bedömt hållbart uttag: MLQ * 0,0999 

Detta värde är en teoretisk uttagskapacitet när vattenflödet är mycket mindre än normalt. När flödet 

är över MLQ går det att ta ut mer vatten. När flödet är lägre än MLQ är det förmodligen ohållbart att 
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ta ut något vatten överhuvudtaget. Det är ovanligt men skedde till exempel under sommaren 2018 

och förväntas bli vanligare i framtiden, eftersom klimatet förändras till varmare somrar och längre 

växtsäsonger.  

Uttagsmöjlighet för grundvatten 

Sveriges geologiska undersökning har uppskattat uttagsmöjligheter för samtliga 

grundvattenförekomster i länet. Dessa är sorterat inom klasserna 1–5, 5–25, 25–125, >125 l/s. För att 

få ett mer detaljerat underlag för att jämföra länets vattenförekomster gjordes en egen beräkning av 

grundvattenbildningen. Uttagsmöjligheten antogs motsvara 20 procent av grundvattenbildningen. 

Detta är en grov förenkling av potentiell grundvattentillgång som beror av fler parametrar såsom 

grundvattenmagasinets egenskaper och hydraulisk kontakt med närliggande ytvattenförekomster. 

Grundvattenbildningen beräknades både direkt på grundvattenmagasinet och på det som tillförs via 

tillrinningsområdet. För avgränsning av själva grundvattenmagasinets utbredning användes samma 

avgränsning som används inom vattenförvaltningen (så kallade grundvattenförekomster).  

Tillrinningsområdet beräknades genom att modellera åt vilket håll vattnet rinner med hjälp av 

höjddata från Lantmäteriets nya nationella höjdmodell (NNH). Här antogs att 

grundvattenströmningen följer topografin. 

Genom att använda sammanställningen i Rhode et. al (2006), specificerades fyra olika 

grundvattenbildningsklasser baserat på vilken jordartstyp som magasinets översta jordlager består 

av: finkorniga-, grovkorniga- och moränjordar samt en klass för ingen grundvattenbildning. Med hjälp 

av jordartskartan beräknades därefter grundvattenbildningen för varje grundvattenmagasin. Inom 

grundvattenmagasinets yta bedömdes 100 procent av det vatten som bildar grundvatten komma 

magasinet tillgodo. I tillrinningsområdet bedömdes 10 procent av det grundvatten som bildas rinna 

till det berörda grundvattenmagasinet. Den totala grundvattenbildningen för respektive magasin är 

alltså summan av grundvattenbildningen inom magasinets utbredningsområde och tio procent av 

grundvattenbildningen i dess tillrinningsområde.  

Beräkningarna av grundvattenbildningen inom detta arbete jämfördes med SGU:s uppgifter1 om 

uttagsmöjligheter. Diskussioner fördes parallellt med SGU om grundvattenresursernas lämplighet 

som regionala dricksvattenresurser. 

Grundvattenmagasin med möjlighet till konstgjord infiltration 

En extra analys gjordes av grundvattenmagasin som ligger 500 meter från någon av de 

ytvattenresurser som uppfyller kriterierna på uttagskapacitet över medianbehovet. Detta för att i 

urvalet av resurser även inkludera möjligheter till konstgjord infiltration i strategiskt placerade 

grundvattenmagasin. 

Geografisk placering 
Vattenresursernas geografiska placering utvärderades både relativt varandra och med avseende på 

närhet till områden med stort vattenbehov. I vissa delar av länet finns många vattenresurser vars 

bedömda uttagskapacitet överstiger medianbehovet i delregionen (som i Dalsland och 

Sjuhäradsregionen), medan det i andra områden finns väldigt få (främst i länets kustkommuner). För 

att anpassa tillgång till vattenbehovet justerades urvalskraven i dessa bristområden2. Här 

kompletterades urvalet med enstaka vattenresurser som inte uppfyller kraven för uttagsmöjlighet, 

 
1 Uppgifter från magasinsbeskrivningar eller vattenförvaltningsarbetet (http://viss.lansstyrelsen.se) 
2 Områden med få vattenresurser relativt vattenbehovet. 
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men som ändå bedömdes ha god uttagsmöjlighet att kunna vara en viktig vattenresurs för flera 

kommuner i området.  

 

 

Figur 1. Bedömd uttagsmöjlighet för yt- och grundvatten i länet.  
Hög motsvarar att uttagsmöjligheten är större än medianen av kommunernas vattenbehov i delregionen.  
Låg motsvarar att uttagsmöjligheten är lägre än medianen av kommunernas vattenbehov i delregionen. 

Poängsättning 
Förutom uttagsmöjligheter finns vissa kriterier för att en yt- eller grundvattenresurs ska vara lämplig 

som regionalt viktig och hållbar dricksvattenresurs. För de resurser som tagits fram i analysen om 

uttagsmöjlighet beskriven ovan fortsatte bedömningen utefter lämpliga kriterier. Detta gjordes även 

för de yt- och grundvatten som redan idag används för den allmänna vattenförsörjningen samt för 

kommunernas egna förslag på potentiellt regionalt viktiga resurser3. Den information som bedömdes 

redovisas i Tabell 1 och inkluderar bland annat robusthet mot klimatförändringar, avstånd till 

 
3 Enkätsvar från länets kommuner under 2017 
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samhällen i olika storleksordningar och möjlighet till infiltration. Denna information sammanställdes i 

ett anpassat poängsystem. 

Poängsystemet skapades för att vara anpassat till länets förutsättningar där faktorer (fem för 

grundvattenresurser och fyra för ytvattenresurser) poängsattes först enskilt i en poäng mellan 1–5 

och därefter viktades mot varandra till en samlad totalpoäng. Viktningen av poängsystemets olika 

parametrar ser olika ut för yt- respektive grundvatten på grund av att antalet parametrar skiljer sig. 

Totalen uppgår dock till 100 procent och blir jämförbar oberoende av vattentyp och slutligen får alla 

poängsatta resurser en poäng mellan 1–5.  

Tabell 1. Faktorer och dess viktning i poängsättningen.  

Faktor Beskrivning 

Klimat  
kvalité 

Klimatförändringars påverkan på kvalitet, se Tabell 2. 

Klimat  
kvantitet 

Klimatförändringars påverkan på kvantitet, se Tabell 2.  

Läge Avstånd mellan vattenresurs och samhällen av olika storlekar. Ju 
mindre avstånd och ju större stad ger högre poäng. 

Infiltration Möjlighet till konstgjord infiltration med avseende på avstånd 
mellan yt- och grundvatten. Mindre avstånd ger högre poäng. 

Vattenkvalitet (endast 
grundvatten) 

Kvalitetsproblem i grundvattenresursen antingen genom uppmätta 
halter eller uppskattade risker, se Figur 2. 

 

Parametrarna viktades så att resursens påverkan av klimatförändringar och dess läge i förhållande till 

befolkningen vägde tyngre än övriga då det bedömdes vara viktigast ur ett långsiktigt perspektiv. Av 

parametrarna kopplat till klimatförändringar vägde påverkan på kvantiteten högre än påverkan på 

kvaliteten. Detta på grund av att mindre mängd vatten bedömdes ge svårare konsekvenser än sämre 

vattenkvalitet.  

Det underlag som använts för klimatanalysen är en nationell analys nedbruten till regional nivå av 

SMHI. Analysen visar vissa skillnader mellan länets delregioner, men resultatet kan inte användas på 

en mer detaljerad skala än så, se Tabell 2.  
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Tabell 2. Sammanställd uppskattad av påverkan till flöjd av klimatförändringar gällande vattenkvantitet och 
vattenkvalitet. Bedömningen är från på Sweco:s rapport ”Klimatförändringar och extremväders påverkan på 
länets yt- och grundvattenresurser ur ett dricksvattenperspektiv” på uppdrag utav Länsstyrelsen 2018.  

  Fyrbodalsregionen Göteborgsregionen Skaraborgsregionen Sjuhäradsregionen 

  Kvantitet Kvalitet Kvantitet Kvalitet Kvantitet Kvalitet Kvantitet Kvalitet 

Litet 
grundvatten-
magasin: Berg 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Oförändrad 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Oförändrad 
påverkan 

Litet 
grundvatten-
magasin: Jord 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Stort 
grundvatten-

magasin 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Stort 
grundvatten-
magasin med 

ind. infiltration 

Liten 
påverkan 

Stor 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Oförändrad 
påverkan 

Stor 
påverkan 

Sjö med litet 
avrinnings-

område 

Stor 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Stor 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Oförändrad 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Sjö med stort 
avrinnings-

område 

Liten 
påverkan 

Stor 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Mycket stor 
påverkan 

 

Det finns betydande skillnader i vattenkvalitet mellan yt- och grundvatten. Grundvatten kräver ofta 

mindre rening för att uppnå dricksvattenkvalitet. Om grundvatten väl blir förorenat så är 

föroreningarna långvariga eftersom vattenomsättningen är långsam. Ytvatten har jämförelsevis 

mycket kortare omsättningstid. Poängsättningen av vattenkvalitet skiljer sig därför åt mellan yt- och 

grundvatten. Risk för dålig vattenkvalitet vägs in i bedömningen av grundvatten, men inte av 

ytvatten. Vattenförvaltningens statusklassning och riskbedömning för förvaltningscykel 3 från 2018 

och 2019 utgjorde underlaget för vattenkvalitet i grundvatten. Dessa bedömningar baseras på 

samma parametrar som Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten, se Figur 2.  

För ytvatten kan inte kvalitetsbedömning ske utifrån vattenförvaltningens underlag så som för 

grundvatten. Att ett ytvatten bedöms ha god status inom vattenförvaltningen behöver inte betyda 

att den är lämplig som dricksvattentäkt då perspektiv och syfte med vattenförvaltningen skiljer sig 

från dricksvattenförsörjningens. Statusklassningen av sjöar och vattendrag är framförallt bedömt 

utifrån biologiska faktorer. Vattenkvalitet för ytvatten ingår därför inte i detta steg av bedömningen 

utan återkommer istället i nästa avsnitt Fortsatta analyser av regionalt viktiga dricksvattenresurser. 
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Figur 2. Poängsättning av faktorn Vattenkvalitet (endast grundvatten). Poängsättning utgår ifrån SGU:s 
bedömningsgrunder för grundvattenförvaltning (SGU, 2013).  
1 poäng: Förorening är påvisad genom provtagning. 
2 poäng: Risk för påverkan från mer hälsovådliga ämnen (PFAS eller bekämpningsmedel) enligt 
vattenförvaltningens riskbedömning. 
3 poäng: Risk för påverkan från mindre hälsovådliga ämnen (näringsämnen, klorid eller sulfat) enligt 
vattenförvaltningens riskbedömning. 
4 poäng: Miljöfarliga verksamheter finns i anslutning till grundvattenresursen, men ingen risk för påverkan 
enligt vattenförvaltningens riskbedömning. 
5 poäng: Ingen risk för påverkan enligt vattenförvaltningens påverkansanalys. 

Möjlighet till infiltration poängsattes baserat på kortast avstånd mellan ett grundvattenmagasin och 

ett närliggande ytvatten med stor uttagskapacitet (enligt avsnittet Uttagsmöjlighet för ytvatten). Ju 

kortare avstånd desto högre poäng. Grundvattenmagasin helt täckta av lera bedömes olämpliga för 

infiltration. Magasin med bra placerat friktionsmaterial längs med ansågs ha möjlighet till infiltration. 

Även varje ytvatten med stor kapacitet poängsattes likvärt beroende på kortaste avstånd till lämpligt 

grundvattenmagasin. 

Slutgiltigt urval av regionalt viktiga dricksvattenresurser 
Det slutliga urvalet av regionalt viktiga dricksvattenresurser baseras främst på den beräknade 

uttagsmöjlighet i förhållande till vattenbehovet i delregionen. I vissa fall har resursens läge, antingen 
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direkt till vattenbehovet eller till möjlig konstgjord infiltration, varit avgörande. Utgångspunkten har 

varit att kapaciteten hos de utvalda dricksvattenresurserna inte ska understiga delregionens 

vattenbehov. Områden som har få lämpliga dricksvattenresurser som blivit regionalt utpekade är 

konstaterade som bristområden.  

Poängsättningen beskriven ovan har främst fungerat som kompletterande information om 

resurserna som kontrollerat vattenresursens lämplighet som regionalt viktig dricksvattenresurs. Då 

arbetet är långsiktigt och mycket av faktorerna i poängsystemet kan förändras eller åtgärdas på lång 

sikt tas störst hänsyn till placering och mängd vatten i urvalet. Faktorerna i poängsystemet har istället 

kunnat fungera som riktlinjer och beslutsstöd där val mellan resurser har gjorts. Detta har endast 

skett i områden där vattenresurser med tillräckligt hög kapacitet har varit många och vattenbehovet 

tydligt litet. 

Fortsatta analyser av regionalt viktiga dricksvattenresurser 
För de yt- och grundvatten som kommit med i urvalsprocessen beskriven ovan fortsatte 

informationsinsamlingen. Syftet med informationen var att vidare undersöka vattenresursernas 

lämplighet som dricksvattenresurser för länet i framtiden. För dessa fortsatta undersökningar erhölls 

inte mätbara värden till att jämföra resurser direkt mot varandra utan informationen gav istället en 

helhetsbedömning om resursernas potentiella problem och konflikter. 

Låg- och högflödesdagar 
För att bedöma sjöars motståndskraft mot extremväder, så som utpräglade torrperioder och höga 

flöden, gjordes en analys av låg- och högflödesdagar. Resultatet användes för att se om sjön bedöms 

vara extra känslig jämfört med andra likvärdiga vattenresurser. Låg- och högflödesdagarna 

beräknades som ett snitt per år genom att använda data från SMHI:s vattenwebb mellan åren 2010–

2019. Antal låg- och högflödesdagar togs fram genom att jämföra medellågvattenföringen (MLQ) 

respektive högvattenflödet med en återkomst-period på 50 år (HQ50) med den dygnsmodellerade 

naturliga vattenföringen (Q).  

Q < MLQ = lågflödesdag 

Q > HQ50 = högflödesdag 

Sommaren år 2018 var en torr period som gav låga vattennivåer i stora delar av länet. För att se 

sjöarnas individuella påverkan av ett sådant torrår användes data från detta år till en extra analys. 

Antalet lågflödesdagar för sjön år 2018 jämfördes med medelvärdet beräknat enligt ovan. 

Ytvattenkvalitet 
Vattenkvalitet för ytvatten ingick som nämnts inte i det anpassade poängsystemet ovan. 

Vattenförvaltningens underlag för statusklassningen under förvaltningscykel 3 har dock använts till 

viss grad. Sämre än god status användes som ett tecken för att titta närmare på vattenresursens 

vattenkvalitet för bedömning av dess lämplighet som dricksvattentäkt.  

Vattenkemidata hämtades från Sveriges Lantbruksuniversitets databas för Miljödata4 och jämfördes 

med Svenskt Vattens föreslagna riktvärden för råvatten (Svenskt Vatten, 2008).  

Natura 2000 
I Västra Götalands län finns 414 utpekade Natura 2000-områden. Dessa områden innehåller särskilt 

skyddsvärda arter eller naturtyper och tillsammans bildar de ett ekologiskt sammanhängande 

 
4 http://miljodata.slu.se/MVM/  
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nätverk. Av de nationellt och regionalt viktiga dricksvattenresurserna ligger Vänern, Vättern, Göta älv 

samt fem regionalt viktiga sjöar antingen inom eller i anslutning till ett Natura 2000-område (se 

bilaga 1). Sjöar kan vara känsliga för amplitudförändringar till följd av ett vattenuttag då 

grundområden är värdefulla uppväxtområden för fisk. Därför är det högre risk om det skyddade 

området ligger nedströms jämfört med om det ligger uppströms dricksvattenresursen.  

Vissa ekosystem, vanligtvis källor och våtmarker, kan vara beroende av grundvatten. Antingen 

mängden grundvatten (via flöde och grundvattennivå) eller dess vattenkvalité (halter av 

näringsämnen och mineraler). Av de regionalt viktiga grundvattenresurserna i länet är fem kopplade 

till grundvattenberoende ekosystem i Natura 2000-områden. 

EBH-objekt och miljöfarliga verksamheter 
För att komplettera informationen om vattenkvalité i både grund- och ytvatten gjordes en GIS-analys 

av potentiellt förorenade områden och miljöfarliga verksamheter i förhållande till avrinningsområdet 

eller tillrinningsområdet.  

Konkurrens om råvattnet 
För varje enskild vattenresurs uppskattades möjliga befintliga konflikter om råvattnet. Bland annat 

med miljöfarliga verksamheter utifall verksamheten i fråga själv gör större vattenuttag ur 

vattenresursen (se vidare i bilaga 3, Vattenbehov för industrier). Möjliga konflikter uppskattades även 

med bland annat lantbruk, golfbanor, kraftverk och dammar samt för grundvattenresurser även 

materialtäkter.  

Verksamhetstyperna golfbanor, fotbollsplaner och campingplatser kan alla använda stora mängder 

vatten för bevattning. Dessa har sammanställts för länet utifrån internt material och anslutning till de 

regionalt viktiga dricksvattenresurserna har analyserats i ArcMap. Detta gäller även Länsstyrelsens 

information om berg-, grus-, blockstens- och industrimineraltäkter (både aktiva och avslutade). 

Dammar och kraftverk har sammanställts för länet efter underlag från arbetet med den nationella 

planen för omprövning av vattenkraft (NAP) och samtliga vattentäkter från domstolsverket och 

bevattningsdomar i länet har sammanställts och analyserats på samma sätt. 

Slutsatsen av analysen var att (med undantag för miljöfarliga verksamheter) finns väldigt lite 

detaljerad information tillgänglig om vilken vattenresurs som används av verksamheterna beskrivna i 

detta avsnitt. Det material som användes var endast geografisk placering vilket leder till det endast 

kan göra grova uppskattningar om vart det finns ett stort vattenbehov för andra verksamheter i 

förhållande till tillgängligt råvatten. Mer specifika utredningar om konkurrens kring enskilda 

vattenresurser måste göras för varje enskild vattenresurs i exempelvis tillståndsprövningar för 

vattenuttag. 
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Bilaga 3. Metodbeskrivning för vattenbehov 
 

Framtida dricksvattenbehov 
Data som presenteras här har använts för att ta uppskatta vattenbehovet i länet 2100 och 

medianbehovet per kommun samma år. Medianbehovet har endast använts som jämförvärde vid 

urval av resurser (bilaga 2). 

Länsstyrelsen har beräknat dricksvattenbehovet år 2100. De utvalda dricksvattenresurserna i 

vattenförsörjningsplanen täcker det vattenbehovet. Vattenbehovet har även använts för att 

uppskatta vilken kapacitet en framtida vattenresurs behöver ha för att anses regionalt viktig i 

respektive delregion. Eftersom vattenbehovet skiljer sig mycket mellan kommuner används 

medianbehovet inom respektive delregion som kapacitetskrav i urvalet av vattenresurser. 

Beräkningarna av länets vattenbehov har gjorts med hjälp av befolkningsprognoser samt 

säsongsboenden medräknat som under högsäsong. Svenskt Vattens siffra för totalt 

dricksvattenbehov inom allmän vattenförsörjning ligger till grund för omvandlingen till vattenbehov. 

Länsstyrelsen har i dessa beräkningar alltså antagit att hela befolkningen har allmän 

vattenförsörjning. I den totala genomsnittliga vattenförbrukningen inkluderar Svenskt Vatten hushåll, 

offentliga och privata verksamheter (industrier, handel, service, allmän förbrukning mm.). Siffrorna 

visar den mängd vatten som debiteras de olika abonnenterna. Utöver detta finns också 

vattenanvändning som inte debiteras, till exempel uttag från brandposter, spolning av ledningsnät 

och vattenförluster mellan vattenverk och tappkran. Vatten som inte debiterats en abonnent 

inkluderas inte i länsstyrelsens beräkningar av vattenbehov.  

Många faktorer påverkar det framtida vattenbehovet och det är därför svårt att förutspå. 

Vattenbehovsberäkningarna sätter ramarna för urvalet av vattenresurser i vattenförsörjningsplanen 

och resultatet ska inte användas på annat sätt.  

Befolkningsprognoser 
I juni 2020 publicerade Statistiska centralbyrån (SCB) en befolkningsprognos för länet för åren 2020–

2070. Denna har extrapolerats linjärt till 2100 och använts vid uppskattning av det framtida 

vattenbehovet. Det är en grov förenkling att anta linjär utveckling och siffrorna ska inte användas 

annat än för att uppskatta storleksordningen på befolkningen år 2100.  

Även Västra Götalandsregionens prognos har studerats för jämförelse med SCB:s prognos (se Figur 

14 i vattenförsörjningsplanen). Deras längsta prognos som finns tillgänglig sträcker sig till 2040. 

Prognosen är gjord år 2019 och visar en större befolkningsökning fram till 2040 än SCB:s prognos från 

2020. Eftersom prognosen har kortare tidshorisont har vi inte använt den för att beräkna 

vattenbehovet. 

Säsongsvariation 
Längs med kusten och vid andra populära semesterorter i länet ökar folkmängden markant under 

högsäsongen maj-augusti. Detta ställer höga krav på dricksvattenproduktionen i dessa områden. För 

att illustrera säsongsvariationen har vattenbehovet för fritidshus inkluderats i beräkningarna. Det 

täcker inte påverkan från all turism men ger en bättre uppskattning av dricksvattenbehovet 

sommartid. Beräkningarna har gjorts på data från SCB om antalet fritidshus (SCB, 2015e) tillsammans 

med ett antagande om att det i snitt bor fyra personer i respektive fritidshus någon gång under 

högsäsongen.  
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Figur 3. Uppskattat dricksvattenbehov (l/s) per kommun för år 2100, baserat på Statistiska centralbyråns  
befolkningsprognos 2020–2070 samt en faktor för högsäsong baserad på fritidshusbebyggelse.  

Vattenbehov för lantbruket 
Lantbrukets vattenbehov har delats upp i bevattning samt vattenbehov för djurhållning. Underlaget 

har använts för att översiktligt identifiera områden där det idag finns stora vattenbehov utöver 

befolkningens dricksvattenbehov. 

Bevattning 
För att ta reda på bevattningsbehovet hämtades underlag från Jordbruksverkets stödsystem om var 

och i vilken mängd det idag odlas bevattningskrävande grödor. Detta innebär att uträkningarna 

endast är en potentiell uppskattning om vattenbehovets storlek då enbart de odlingar som får 

ekonomiska bidrag är inkluderade i analysen och information om odlingarna har 

bevattningsmöjligheter eller inte saknas. 

För att beräkna ett potentiellt bevattningsbehov för de befintliga grödorna enligt uppskattningen 

beskriven ovan har ett schabloniserat nulägesbehov (m3/ha och år) använts. I Jordbruksverkets 

rapport Jordbrukets behov av vattenförsörjning (Jordbruksverket, 2018) används potatis som 

exempelgröda för att representera torkkänsliga grödor där bevattning är en förutsättning för odling. 

För Västra Götalands län används ett värde för potatis och ett gemensamt för övriga grödor. 
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• Potatis 100 mm 

• Övriga 150 mm 

Bevattningsbehovet har beräknats per dag under växtsäsongen maj-augusti och illustreras grovt i 

Figur 9 i vattenförsörjningsplanen. 

Djurhållning 
Jordbruksverket (2018) har definierat dricksvattenbehov samt det totala vattenbehovet per djurslag. 

Inom nötkreaturen har en differentiering gjorts baserat på användningsområde (exempelvis mjölkko, 

kviga, tjur, kalv). För att få en uppfattning av det totala vattenbehovet för djurbesättningarna i Västra 

Götalands län har data från 2018 hämtats från Jordbruksverkets stödsystem. Detta innebär att 

enbart djurbesättningar som ägaren sökt ekonomisk ersättning för finns med i analysen. Ur 

stödsystemet fås dock en något annan uppdelning av djurslag än vad som definierats i 

Jordbruksverkets rapport (2018), därför har en uppskattning gjorts baserat på en kombination av 

Länsstyrelsens befintliga kunskap samt de schablonvärden som är framtagna av Jordbruksverket. 

Följande värden har antagits: 

Tabell 3. Schablonvärden för olika djurslags vattenbehov. 

Djurslag Vattenbehov (l/dag) 

Nöt 60 

Häst 27 

Gris 10 

Får 6 

Get 6 

Fjäderfän 0,14 

I det uttag som gjorts från Jordbruksverkets stödsystem för djurbesättningar fås enbart data för 

vilken maxkapacitet gården har för att hålla djur. En anläggnings beläggning varierar dock under året 

och därför har beräkningar gjorts på en beläggning på 60 procent av maxkapaciteten. 

Dricksvattenbehovet för djur har beräknats med ett medelvärde per dag för hela året och illustreras 

grovt i Figur 10 i vattenförsörjningsplanen. 

Vattenbehov för industrier 
För att få fram vilka vattenkrävande industrier som finns i Västra Götalands län har en 

sammanställning gjorts av de kraftigt vattenförbrukande miljöfarliga anläggningar som Länsstyrelsen 

och kommuner utövar tillsyn på. Det innebär att det kan finnas andra anläggningar där information 

om vattenuttag saknas men som potentiellt sett också är vattenkrävande. 

Identifieringen av branscher som typiskt sett är vattenkrävande kommer från Länsstyrelsens interna 

material om anläggningar och uttagsmängder. Detta inkluderar varifrån industrin tar sitt vatten, om 

vattnet förbrukas eller släpps tillbaka till samma vattenresurs som det togs ifrån samt om användning 

sker från enskilt vattenuttag eller från den allmänna vattenförsörjningen.  

Resultatet av industriers sammanställda vattenbehov som tar sitt vatten från enskilt uttag illustreras 

grovt i Figur 11 i vattenförsörjningsplanen. 
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Bilaga 4. Sammanfattning från 

kommundialoger 
 

Insamling av kunskap från kommuner 
Länsstyrelsen skickade en enkät till samtliga kommuner som en del i uppstarten av den regionala 

vattenförsörjningsplaneringen. På så sätt kartlades kommunernas pågående arbete med 

vattenförsörjning och skydd av vattentäkter. Enkäten omfattade även hot och risker i 

vattenförsörjningen och viktiga åtgärder för att avhjälpa dessa.  

I januari 2018 höll Länsstyrelsen fyra dialogmöten, ett per delregion i länet. Representanter från 

kommunernas vatten- och avloppsavdelningar, miljöavdelningar och planavdelningar samt 

kommunala bolag för dricksvattenproduktion var inbjudna.  

Under mötena informerade Länsstyrelsen om sitt arbete och vilka frågor vattenförsörjningsplanen 

skulle behandla. Vid mötena diskuterades även utmaningar inom den allmänna vattenförsörjningen 

och kommunernas önskan om vattenförsörjningsplanens innehåll.  

Dokumentationen från enkätsvar och kommunträffar har legat till grund för utformningen av 

vattenförsörjningsplanen. Denna sammanfattning visar översiktligt vilka viktiga aspekter som har 

identifierats.  

Hot och risker för länets vattenförsörjning 
Många av länets kommuner angav klimatpåverkan som ett hot mot framtida vattenförsörjning. Även 

sabotage såg många kommuner som en risk.  

Tekniska brister nämns också som ett hot mot en fungerande vattenförsörjning. Stora investeringar 

krävs i tekniska anläggningar för att funktionen ska bibehållas. Genomförandet av omfattande 

förnyelsearbete ställer höga krav på planering och resurser. Detta kan i sin tur innebära svårighet att 

prioritera annan långsiktig strategisk planering, framförallt inom mindre kommuners vatten- och 

avloppsverksamhet. 

Risker kopplat till markanvändning skiljer sig åt mellan olika vattentäkter men nämns också generellt 

som ett hot, främst kopplat till transportinfrastruktur samt jord- och skogsbruk. Vattenskydd upplevs 

inte vara prioriterat. Tillsyn sker i mindre omfattning än vad som är önskvärt. Vattenskyddsområden 

ses ibland också som ett hinder mot exploatering. Syftet med vattenskyddet syns inte. 

Samhällsplaneringen spelar en viktig roll i skyddet av dricksvatten. Det finns ett behov av att 

tydliggöra vattenskyddsaspekterna vid fysisk planering och exploatering. I kustzonen finns risk för 

vattenbrist. Under dialogmötena diskuterades behovet av att anpassa exploatering efter tillgången 

på dricksvatten, främst i kustnära områden. Det upplevs också som svårt att få upp 

dricksvattenfrågor på den politiska agendan5. Vattenförsörjningen får inte plats i 

samhällsplaneringens tidiga skeden. Det kan innebära stora merkostnader vid genomförande av 

detaljplaner och exploateringar när vatten- och avloppsförsörjningen visar sig vara kostsam att lösa. 

 
5 Mötena hölls i januari 2018. Kännedom om hur torka och vattenbrist kan påverka länets vattenförsörjning var 

då inte lika stor som vid årets slut. 
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Några kommuner lyfter också befolkningstillväxt och högt exploateringstryck i anslutning till 

vattentäkter som framtida hot. Befolkningstillväxten skiljer sig åt mellan länets kommuner. 

Demografiska förändringar kan dock innebära utmaningar även i kommuner med mindre tillväxt.   

Det är inte enkelt för samtliga kommuner i länet att tillgodose behoven av kompetens och personella 

resurser inom vattenförsörjning. Basen för rekrytering är begränsad och personal söker sig ofta till 

storstäder och större organisationer vilket skapar utmaningar för mindre kommuner. 

Övriga hot mot vattenresurser som har lyfts fram är bland annat: Klimatförändringar, sjöfart, 

grustäkter och förorenade områden. 

Viktiga åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen 

Enkätsvar – viktiga åtgärder 

Den åtgärd som flest kommuner lyfter fram som viktig är god reservvattenförsörjning och redundans. 

Tätt följt av tekniska åtgärder, att inrätta vattenskyddsområden och att på andra sätt skydda 

råvattentillgångar från föroreningsrisker. Vikten av långsiktigt planeringsarbete lyfts också som en 

viktig åtgärd, både i form av vattenförsörjningsplanering, strategisk VA-planering och 

nödvattenplanering.  

Utöver dessa nämner även flertalet kommuner att säkerställa kompetensförsörjningen och att lyfta 

vattenförsörjningen i samhällsplaneringen som viktiga åtgärder. 

Kommunträffar - viktiga delar i regional vattenförsörjningsplanering 

Identifiera vattenresurser av regionalt intresse 

Under kommunträffarna konstaterades att vattenförsörjningsplanen behöver fokusera på 

vattenresurser av regionalt intresse. Det diskuterades också vilka faktorer som gör en vattenresurs 

regionalt viktig. I diskussionerna identifierades ett antal förslag på möjliga resurser av regional vikt6. 

Det framfördes att Länsstyrelsen har en viktig roll i mellankommunala frågor och för att skydda 

viktiga resurser som inte används som vattentäkt idag.  

Även utmaningar kopplat till den enskilda vattenförsörjningen diskuterades. Kunskapen om hur den 

enskilda vattenförsörjningen ser ut är långt ifrån heltäckande och där finns ansvarsfrågor som 

behöver fortsatt utredning.  

Mer samordning och information från Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen fick flera förslag på vad myndigheten kan göra för att stödja kommunernas arbete med 

dricksvattenförsörjning och att förbättra det egna arbetet. Utöver tydliga besked och vägleda 

kommunerna, kretsade förslagen kring tre huvudsakliga punkter: 

• Utökad samverkan mellan kommunerna. Regelbundna mellankommunala träffar i VA-frågor 

och forum för tvärsektoriella diskussioner efterfrågades. Att öka medvetenheten hos 

beslutsfattare om vikten av att prioritera dricksvatten lyftes också. Samverkan mellan 

kommuner skulle underlätta hanteringen av bland annat följande frågor: 

o Sabotage-, IT-säkerhets- och sekretessfrågor. 

o Reservvattenförsörjning 

o Beredskaps- och nödvattenplanering. 

 
6 Dessa har inkluderats i arbetet och bedömts utifrån samma kriterier som övriga vattenresurser som analyserats. 
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o Räddningstjänstens beredskap och samverkan med Trafikverket. Omhändertagandet 

av släckvatten en viktig fråga. 

• Samordning med nationella myndigheter och andra viktiga aktörer som till exempel Svenskt 

Vatten och Miljösamverkan Västra Götaland. Dialog med Trafikverket och Försvarsmakten 

nämndes särskilt. 

o I klimatanpassning och bedömning av långsiktiga effekter av klimatförändringar 

behöver kommunerna stöd från både länsstyrelser och centrala myndigheter. 

• Information till en bredare målgrupp. Önskemål om information till allmänheten för att öka 

medvetenheten om dricksvatten och möjliga yrkesval i branschen. 

Förändringar efter 2018 i korthet  
Vissa av de saker som lyftes på dialogmötena har nationella myndigheter arbetat fram vägledningar 

för under de senaste åren. Nedan listas förändringar på nationell och regional nivå som påverkat 

utformningen av vattenförsörjningsplanen: 

• De låga vattennivåerna under 2018 har bidragit till större medvetenhet hos både 

myndigheter och allmänheten om vattenförsörjning och vattenanvändning. (Läs mer om 

erfarenheterna av torkan i länet i avsnittet Länets vattenresurser i ett förändrat klimat i 

vattenförsörjningsplanen). 

• Det finns nu en nationellt framtagen handbok för klimatanpassning av 

dricksvattenförsörjningen, KASKAD (Livsmedelsverket, 2019). 

• I september 2017 lanserade Livsmedelverket sin handbok för nödvattenplanering där vikten 

av en löpande, politiskt förankrad nödvattenplan påtalades (Livsmedelsverket, 2017). När 

möten hölls hade kommunerna inte hunnit genomföra det arbetet.  

• Boverket arbetar med en handbok för hur dricksvattenintresset ska tas om hand i fysisk 

planering. Blir preliminärt tillgänglig vid årsskiftet 2020/2021. 

• Behovet av att samordna riktlinjer gällande informationssäkerhet har lyfts nationellt, men 

det finns ännu inga nationella riktlinjer på plats.  
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