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1 Förord 

Arbetet med vatten- och avloppsförsörjningsplanen har pågått under ett års tid 
under 2008-2009. Till en början var planen endast inriktad på vattenförsörjningen 
och vattenresurser i kommunen enl. Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 
rekommendationer om framtagande av vattenförsörjningsplaner1. Syftet med 
vattenförsörjningsplaner är då att trygga dricksvattenförsörjningen på lång sikt. 
Under arbetets gång har projektet vuxit och utvecklats för att även inkludera 
avloppshanteringen eftersom dessa frågor går hand i hand vid planering och 
framtida utveckling i kommunen.   
 
Förvaltningen har uppdrag att utreda förutsättningarna för kommunala 
verksamhetsområden i så kallade omvandlingsområden. Under arbetets gång har 
det visats sig bli nödvändigt att integrera dessa utredningar i 
vattenförsörjningsplanen för att få en helhetssyn på den långsiktiga vatten- och 
avloppsförsörjningen i kommunen. 
 
Projektet har genomförts främst av Teknik- och serviceförvaltningen på uppdrag av 
Teknik- och servicenämnden, men har varit ett samarbete mellan Teknik- och 
serviceförvaltningen och Miljökontoret/Plan- och bygglovskontoret i kommunen. 
Detta har varit viktigt eftersom planen måste ta hänsyn till kommunens 
planer/visioner för exploatering och utökning av verksamhetsområden i redan 
bebyggda områden, samt motstående intressen när det gäller verksamhet inom 
vattenskyddsområden. Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp och en 
projektgrupp som har rapporterat till styrgruppen, vilken har bestått av ovan 
nämnda förvaltningars chefer. Synpunkter har inhämtats från Viskans vattenråd 
och Lygnerns vattenråd.  
 
Vatten- och avloppsförsörjningsplanen pekar ut riktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den kommunala va-försörjningen. Ett stort arbete återstår för att 
genomföra intentionerna, som förutsätter fortsatt samverkan mellan berörda 
förvaltningar och nämnder exempelvis i projektform med en tydlig projektledning. 
 
 

                                                      
1 Länsstyrelsen Västra Götalands län, Vattenförsörjningsplaner – innebörd och innehåll, 
rapport 2006:99 
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2 Sammanfattning  

Ökande befolkning och ökande anslutningsgrad, särskilt i kommunens nordvästra 
delar samt i centralorten medför behov av förstärkt kommunal vatten- och 
avloppsförsörjning, samt reservvattenförsörjning.  
 
Dricksvattenförsörjningen bör även fortsättningsvis baseras på grundvatten och 
koncentreras till de grundvattentäkterna med bäst kvalitet och kapacitet. Att bygga 
ett nytt ytvattenverk skulle bli väsentligt dyrare både i investering och drift, utan att 
ge bättre kvalitet. 
 
Kommunens vattenverk är i relativt gott skick men har begränsad kapacitet. 
Avloppsfrågan i Hägnen är akut. På 5-10 års sikt måste även avloppsreningsverken 
i Ubbhult, Sätila, Hyssna, Hajom och Björketorp renoveras och byggas ut. 
Utredningen har visat att det är mer kostnadseffektivt att bygga samman orterna i 
nordväst med centralorten via överföringsledningar.  
 
En sträckning för överföringsledningar föreslås från Hägnen, via Ubbhult, Sjödal, 
Sätila, Hyssna och Skene Skog. Till denna föreslås Dyrenäs, Flohult, Hajom samt 
Stjärnhult anslutas i ett senare skede. Investeringarna bedöms till ca 135 Mkr, 
vilket är lägst av de jämförda alternativen. Kommunal planering med program och 
detaljplaneläggningar bör göras samordnat med va-utbyggnaden för att erhålla god 
ekonomi och välfungerande samhällsservice.  
 
Handlingsplanen pekar ut viktiga åtgärder som bör genomföras på kort och lång 
sikt. Utbyggnaden genomförs i etapper och beräknas i huvudsak kunna genomföras 
på 10 år om projektet drivs effektivt. Detta förutsätter i praktiken att en särskild 
projektledare tillsätts direkt under nämnden, för att erhålla effektiv samverkan med 
övriga berörda förvaltningar, samt att erforderliga resurser avsätts för planering, 
projektering, upphandling och styrning av entreprenörer. Ett antal större frågor 
måste utredas vidare, eftersom de påverkar VA-försörjningen i stora drag. 
 
Parallellt måste förnyelse av ledningsnäten i de olika orterna fortsätta, både för att 
minska utläckage av dricksvatten och inläckage till spillvattenledningarna.  
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3 Inledning 

3.1 Innehåll och mål i planen 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län anser att den kommunala 
vattenförsörjningsplanen bör utgöra ett underlag till översiktsplanen och att 
riktlinjer för att trygga dricksvattenförsörjning på lång sikt kan lyftas från denna in 
i kommunens översiktsplan. På detta sätt kan de frågor som rör vattenförsörjning 
beaktas vid kommunens samhällsplanering. 
 
Vattenförsörjningsplanens innehåll kan delas upp i två delar enligt Länsstyrelsen. 
Den första delen omfattar en inventering och redovisning av de vattenresurser som 
finns att tillgå i kommunen, nuvarande och framtida, samt de vattenskyddsområden 
som finns fastställda inom kommunen. Denna inventering och redovisning ska 
utgöra grunden för arbetet med den andra delen som omfattar påverkan på och hot 
av de resurser man har att tillgå. Dessa delar är för att bidra till att uppfylla 
miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet. Enligt 
delmål tre till Levande sjöar och vattendrag ska vattenförsörjningsplaner och 
vattenskyddsområden upprättas för att trygga dricksvattentillgång på lång sikt. För 
miljömålet Grundvatten av god kvalitet är vattenförsörjningsplaner ett 
åtgärdsförslag för att uppnå delmålet om Grundvattennivåer. 
 
En ytterligare utveckling av ovan har varit att analysera fakta från inventeringen, 
föreslå åtgärder och sammanställa en handlingsplan. I denna vatten- och 
avloppsförsörjningsplan har dessa delar behandlats, men ett större grepp har tagits 
genom att inkludera avloppsvattenhantering i inventeringen, för att även denna 
skulle beaktas vid åtgärdsförslagen och framtagande av handlingsplanen.  
 
Huvudmålet för planen är att kunna erbjuda Marks kommuninvånare och näringsliv 
en säker vattenförsörjning och avloppsvattenhantering på lång sikt, dvs. med god 
beredskap både för nyanslutningar och för oförutsedda händelser, samt en 
godtagbar förnyelsetakt av anläggningarna.  
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Delmålen för vatten- och avloppsförsörjningsplanen är:  
 att inventera befintliga och potentiella vattentäkter i kommunen och 

inventera avloppsverk 
 Att inventera/sammanställa skyddet av befintliga vattentäkter 
 Att inventera påverkan på och hot mot kommunens vattenresurser 
 Att göra en vattenbalans utifrån kommunens framtida utveckling och 

vattentäkternas kapacitet 
 Att analysera investeringsbehovet på vattenanläggningarna i ett 20-

årsperspektiv. 
 Att utreda möjligheter att lägga ner, bygga nytt, bygga samman 

verksamhetsområden. 
 Att genom att jämföra och väga samman investerings- och driftskostnader, 

framtida planer mm prioritera åtgärder och sammanställa en handlingsplan. 
 
Förutom de miljömål som en vattenförsörjningsplan bidrar till att försöka uppnå, är 
planen även ett underlag till de åtgärdsprogram som enligt Ramdirektivet för vatten 
(2000/60/EG) ska vara införda till år 2009. Åtgärdsprogrammen är ett medel för att 
uppnå miljökvalitetsnormer och de ska visa vilka verktyg som ska användas, vem 
som ska genomföra åtgärder och när åtgärderna ska vara klara. 
Vattenförsörjningsplanen kan bidra till detta genom att områden med bristfällig 
vattenförsörjning kan uppmärksammas och införas till åtgärdsprogrammen. Läs 
med om Ramdirektivet och åtgärdsplaner för miljökvalitetsnormer ska uppnås i 
Bilaga 1. 
 
 

3.2 Historik - Tidigare planering av 
vattenförsörjningen 

 
Övergripande planeringsinsatser för vattenförsörjning har genomförts ungefär med 
ett tjugoårsintervall. Planerna förverkligas inte alltid till sin helhet, men arbetet 
skapar ett kunskapsunderlag som kan utnyttjas och därmed vara till användning. 
 
I generalplanen för Markblocket 1969 kan läsas: För att kunna möta framtida 
ökning av vattenförbrukning och avloppsvattenmängd i Öresten, har Kinna, Skene 
och Örby beslutat att gemensamt lösa sina vatten- och avloppsproblem. Avsikten är 
att använda Öresjön som gemensam vattentäkt så att vattenförsörjningen för all 
framtid skall kunna tryggas. Avloppsvatten, som tidigare med obefintlig eller enkel 
rening släppts ut i Häggån och Viskan, skulle nu ledas till Skene reningsverk. 
 



 

2009-11-02 
Vatten- och avloppsförsörjningsplan 
 
Marks kommun 

 

 

13 (118)

I slutet av 80-talet genomfördes arbete med vattenöversikt för Marks kommun som 
ett underlag för den påbörjade översiktsplaneringen. Vattenöversikten delades i yt- 
respektive grundvattenöversikt där den första delen i stor utsträckning beskrev 
miljötillstånd i ytvattendragen och därmed vilka hänsyn som var behövliga medan 
grundvattenöversikten i stor del kom att inriktas på vattenförsörjningen.  
I grundvattenöversikten finns ett principiellt ställningstagande innebärande att 
kommunen skulle grunda sin vattenförsörjning på grundvatten (ev. infiltrerat 
ytvatten). Grundvattenöversiktens framtidsbild om kommunens vattenförsörjning 
under närmaste decennierna kan sammanfattas på detta sätt: 
 
De kommunala vattentäkter som då fanns i bruk skulle, så långt det var möjligt, 
bevaras och skyddet förbättras, men man antog att några vattentäkter ändå skulle 
behöva läggas ner på grund av samhällsutbyggnaden. Behovet av ytterligare 
vattentillgång för att täcka ökad förbrukning och som ersättning för vattentäkter 
som skulle stängas innebar att undersökning av Öxnevallaområdet och möjligheten 
till vattenuttag ur Västra Öresjön hade påbörjats. Reservvattentäkter för 
kommunens tätorter saknades och Flohultsavlagringen (Sätila), Bårred (Hyssna- 
centralorten) och en del av Hajomsavlagringen vid Hjorttorp föreslogs bli 
reserverade som vattentillgångar i översiktsplanen. 

Utvecklingen har tagit en annan riktning. Omfattande undersökningar i 
Öxnevallaområdet inklusive Ljungviks udde visade att det skulle innebära en del 
praktiska svårigheter av olika slag att använda dessa som huvudvattentäkter. 
Istället kom Örby att få större betydelse och Risäng, som liksom Skene antogs bli 
tagen ur drift, är fortfarande i bruk. 
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3.3 Nulägesanalys  

Den kommunala vattenförsörjningen i Marks kommun kännetecknas idag av hög 
kvalitet, tillgänglighet och driftsäkerhet. På många punkter vilar emellertid 
verksamheten på en ganska osäker grund. Några faktorer är: 
 
 Hög vattentaxa, men inga ekonomiska marginaler 
 Lättillgängliga grundvattentäkter med god grundvattenkvalité är i princip 

fullt utnyttjade 
 Brist på reservvatten och intressekonflikt för befintliga reservvattentäkter 
 Mycket högt procentuellt utläckage 30-35 %, delvis föråldrat ledningsnät 

och långsam förnyelsetakt 
 Höga driftkostnader p.g.a. många små anläggningar och ej sammanbyggda 

ledningsnät. 
 Dålig planberedskap för nyanslutningar/exploateringsområden. 
 Behov av att förbättra va-försörjningen i omvandlingsområden 

 
Det är därför nödvändigt att ta ett helhetsgrepp om vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen då förnyelse av ledningsnätet, uppgradering av vattenverken 
och utbyggnad i exploateringsområden alla är angelägna åtgärder, som inte ryms 
inom den ansträngda investeringsbudgeten.  
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4 Framtida förutsättningar  

4.1 Inledning 

Denna vatten- och avloppsförsörjningsplan har en tidshorisont på 20-50 år. Därför 
målas en bild upp av antagen utveckling från nu och fram till ca år 2030. För att få 
ett sammanhang krävs vissa utblickar till global nivå och ännu längre 
tidsperspektiv.  
 
Frågor som bedöms vara av särskild betydelse för den framtida vattenförsörjningen 
i Marks kommun är: 
 Befolkningsutveckling  
 Lagliga förändringar avseende allmänna vattentjänster 
 Vattenförbrukning (se kapitel 7) 
 Klimatförändringarnas effekter (se bilaga 2) 
 Kommunens förmåga att hantera förändringarna  
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4.2 Befolkningsutveckling  

Under åren 1960 till 1980 ökade befolkningen i kommunen med drygt 200 
personer per år, under 1980-talet var ökningen mindre och under den senaste 20-
årsperioden har ökningen i genomsnitt varit ca 60 personer per år. Befolkningen är 
nu 33 805 invånare (30 juni 2008).  
 
Den nu gällande översiktsplanen för kommunen är från 1990, (aktualitetsförklarad 
1998) och den sträckte sig till år 2005 (Marks kommun, 1991). I dagsläget finns 
därför inga fastställda långsiktsprognoser för befolkningsutvecklingen. Kommunen 
arbetar f.n. med olika prognoser, med den osäkerhet som alltid är förknippad med 
sådana.  
 
För närvarande antas ca 21 000 (jan 2009) personer förses med kommunalt 
dricksvatten. Befolkningsökningen antas till 80-90 % ske i fastigheter som förses 
med kommunalt dricksvatten. En allmän trend i Sverige är att antalet personer per 
bostad minskar. Man kan därför anta att antalet bostäder i Marks kommun ökar mer 
än vad befolkningen ökar, vilket medför att vattenledningsnätet ska nå fram till fler 
punkter än vad som speglas av befolkningsökningen.  
 
Total folkmängd i kommunen beräknas öka till ca 37 000 personer år 2030. Antalet 
personer som är anslutna till kommunalt dricksvatten antas öka från ca 21 000 år 
2009 till ca 23 000 alt. 27 000 år 2030, beroende på prognos, se även karta 1. 
Befolkningsökningen antas ske något olika för de olika orterna. Nedan görs en 
genomgång av prognostiserad befolkningsutveckling per ort (se även bilaga 3 
Befolkning per tätort), samt trenden sedan 1990. Den långsiktiga prognosen är 
extrapolerad utifrån prognosen för de närmaste ca 10 åren. Graferna visar även 
antalet av befolkningen som är anslutna till den kommunala VA-försörjningen. 
 
Orterna grupperas efter vilka som i dag har sammanbyggd vattenförsörjning.  
Utöver dessa områden finns ett mindre antal områden där vattenförsörjningen idag 
sker via gemensamhetsanläggningar, samt ett stort antal fastigheter med enskild 
vattentäkt. 
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4.2.1 Centralorten  
För centralorten med gemensam vattenförsörjning antas befolkningen öka med ca 
5-15 % till år 2030.  

Kinna -Skene- Fritsla - Rydal - Berghem
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Figur 1 Beräkning av befolkningsutveckling utifrån två olika modeller, samt antal 
anslutna. 

 

4.2.2 Björketorp och Fotskäl 
För Björketorp och Fotskäl antas befolkningen öka med 5-20 % till år 2030.  
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Figur 2 Beräkning av befolkningsutveckling utifrån två olika modeller, samt antal 
anslutna. 
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4.2.3 Hyssna 
För Hyssna antas befolkningen öka med 10-40 % till år 2030.  
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Figur 3 Beräkning av befolkningsutveckling utifrån två olika modeller, samt antal 
anslutna. 

 

4.2.4 Sätila 
För Sätila antas befolkningen öka med 20-60 % till år 2030.  
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Figur 4 Beräkning av befolkningsutveckling utifrån två olika modeller, samt antal 
anslutna. 



 

2009-11-02 
Vatten- och avloppsförsörjningsplan 
 
Marks kommun 

 

 

19 (118)

4.2.5 Ubbhult 
För Ubbhult antas befolkningen öka med 30-40 % till år 2030.  
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Figur 5 Beräkning av befolkningsutveckling utifrån två olika modeller, samt antal 
anslutna. 

 

4.2.6 Horred, Torestorp, Älekulla och Öxabäck, samt Haby 
och Hajom 

För Horred, Torestorp, Älekulla och Öxabäck antas befolkningsökningen vara 0-
15% till år 2030, dvs. obetydlig eller ökande i paritet med centralorten (se Figur 6-
Figur 9). För Haby och Hajom antas befolkningsökningen vara obetydlig. 
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Figur 6 Beräkning av befolkningsutveckling utifrån två olika modeller, samt antal 
anslutna. 
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Figur 7 Beräkning av befolkningsutveckling utifrån två olika modeller, samt antal 
anslutna. 
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Figur 8 Beräkning av befolkningsutveckling utifrån två olika modeller, samt antal 
anslutna. 
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Figur 9 Beräkning av befolkningsutveckling utifrån två olika modeller, samt antal 
anslutna. 
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4.2.7 Omvandlingsområden 
Teknik- och serviceförvaltningen har utrett förutsättningarna för kommunal 
vattenförsörjning i följande omvandlingsområden (se karta 1). Hur angeläget det är 
att va-försörjningen ses över anges som högre (1) eller lägre (2) prioritet i tabellen. 
Befolkningen kan inte anges med någon större exakthet eftersom bebyggelsen 
delvis utgörs av fritidshus. Se vidare i kapitel 5.6 Omvandlingsområden. 
 
Tabell 1 Omvandlingsområden som har utretts, samt ungefärligt antal fastigheter. 

Omvandlingsområde  Fastigheter 
år 2010

Prioritet 
enl. 

kommunen2

Solvik  50  1 

Vännåkra  70  1 

Hägnen  70  1 

Dyrenäs  70  1 

Flohult  30  1 

Stjärnhult‐Balltjärn  30  2 

Svansjökulle  30  2 

Summa  350   

 
 

4.2.8 Övrig bebyggelse 
Det finns två större gemensamhetsanläggningar i privat regi: Strömmen och 
Bredhult. Därutöver finns ett stort antal enskilda och mindre samfällda va-
anläggningar. Dessa förser totalt ca 1/3 av kommunens invånare med vatten och 
avlopp. Dessa förutsätts kvarligga i privat regi och fortsätta uppgraderas enligt 
gällande lagstiftning. Tillståndsfrågor för VA-försörjningen för dessa hanteras av 
miljönämnden. Se vidare om enskilda avlopp och dagvatten i kapitel 12, Systemval 
för avlopp. I övrigt utreds inte de enskilda VA-lösningarna vidare i denna plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Tsnau – Tekniska nämndens arbetsutskott 
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4.3 Lagliga förändringar avseende allmänna 
vattentjänster 

I och med införandet av den nya vattentjänstlagen, år 2007, har kommunen fått en 
utökad skyldighet att ordna med allmän (kommunal) vattenförsörjning. 
Kommunens skyldighet omfattar de områden som inte har löst sin VA-fråga sedan 
tidigare eller är i behov av ny lösning. Nytt är att kommunen måste se till skyddet 
av miljön och då ökar kraven på tillgång till allmänna vattentjänster.  
 

Lag om allmänna vattentjänster (2006:412). 

 

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 

miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett 

större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 

bebyggelse, skall kommunen 

 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten 

eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 

 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns 

kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- 

anläggning. 
 

 
Begreppet ”ett större sammanhang” kräver viss utredning. I proposition 2005/06:78 
s.42 skriver utredaren att det innebär en samlad bebyggelse om 20-30 hus. Det har 
bestämts i praxis genom åren. Ett omvandlingsområde är ett område med främst 
fritidshus och visst inslag av permanent boende, där intresset för permanent boende 
har ökat. I och med att det bor fler permanentboende så ökar också behovet av 
allmänna vattentjänster.  
 
Marks kommun har gjort en utredning där de juridiska förutsättningarna bl.a. för 
kommunens omvandlingsområden, beskrivs mer ingående (WSP Samhällsbyggnad 
2007-09-28).  
 
En utredning om de tekniska förutsättningarna för sju omvandlingsområden i 
kommunen genomfördes under 2008. Resultatet från denna har inarbetats i denna 
plan och beskrivs i kapitel 5.6. 
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En annan förändring av betydelse i Vattentjänstlagen är kravet på att VA-
huvudmannen ska ordna verksamheten med ”en god hushållning med 
naturresurser”. Detta utvecklas vidare i kapitel 12. 
 

 

10§  En allmän VA-anläggning ska ordnas och drivas så att den uppfyller de krav 

som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med 

hänsyn till intresset av en god hushållning med naturresurser 

 

 
 
 

4.4 Kommunens förmåga att hantera 
förändringarna 

 
Det pågår en utveckling av planeringsmetodik och behandlingsteknik inom 
vattenförsörjningen, vilket förbättrar VA-branschens förmåga att ordna med en god 
vattenförsörjning, även i framtiden. Det är svårt att säga något säkert om 
teknikutvecklingen på längre sikt, men några trender som för närvarande kan 
observeras är: 
 
 Metoderna för att säkra vattenförsörjningen utvecklas med riskanalyser 

från källa till tappkran, barriärtänkande, skyddsåtgärder, långsiktig 
planering som exempelvis denna vatten- och avloppsförsörjningsplan. 

 
 Beredningstekniken utvecklas. En av de stora kommande trenderna är att 

på vattenverket filtrera dricksvattnet i membran med liten porvidd. Syftet 
med detta är två: dels att minska antalet oönskade mikroorganismer som 
följer med dricksvattnet, dels att minska mängden mat för de 
mikroorganismer som finns i vattenledningsnätet. 

 
I verkligheten kommer antagligen även helt ny teknik etableras under den närmsta 
25-årsperioden, men det ligger inte inom utredningens ramar att försöka greppa 
över vad som kan bli kommersiellt tillgängligt. I värdering av möjliga åtgärder, 
utgår vi i denna vattenförsörjningsplan enbart från den teknik som idag är etablerad 
på marknaden. 
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5 Befintlig VA-försörjning 

5.1 Kommunala vattentäkter och vattenverk 

5.1.1 Inledning 
Marks kommun har ca 34 000 invånare. Denna VA-försörjningsplan omfattar bara 
den av kommunen ordnade VA-försörjningen, d v s centralorten och de 
bebyggelseområden i varierande storlek, som framgår av karta 1.  
De enskilda vattentäkter och avloppsanläggningar som betjänar ungefär en 
tredjedel av kommunens befolkning omfattas inte av planen, förutom de 
omvandlingsområden som framgår av karta 1. 
 
Varje år producerar Marks kommun ca 2,1 miljoner m³ dricksvatten och förser ca 
8700 hushåll med vatten. Marks kommun bygger hela sin vattenförsörjning på 
grundvatten och kommunen har många stora grundvattenmagasin med god kvalitet. 
Följande tabell visar de olika täkterna och produktionen av dricksvatten. För 
ungefärlig placering av vattentäkterna se karta 2. 
 
Tabell 2 Vattenproduktion Marks kommun 

Vattenverk Leverans till ort m3/år  
medel  

2005-2007 

m3/dygn 
2008  

 

Fritsla Fritsla, Kinna, Skene Rydal, 
Berghem 

1 154 220 3083

Risäng Kinna, Skene Rydal, Berghem 168 369 510
Örby Örby, Kinna, Skene, Berghem 502 704 1301
 Summa Centralorten 1 825 293 4894
Hajom Hajom 2 410 9,5
Hyssna Hyssna 20 347 73
Sätila Sätila 95 713 276
Ubbhult Ubbhult 5 387 15
Björketorp Björketorp, Fotskäl 35 729 100
Öxnevalla Horred, Torestorp 142 041 430
Öxabäck Öxabäck 20 932 75
Älekulla Älekulla 4 995 18
Haby Haby 584 2
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De största tätorterna Kinna, Skene, Rydal, Berghem och Fritsla förses med vatten 
från vattenverket i Fritsla. Ledningsnätet är även sammankopplat med vattenverken 
i Örby och Risäng som dessutom förser dessa orter.    
 
De övriga större orterna i kommunen har även de grundvattentäkter och vattenverk 
som försörjer invånarna i samhällena Sätila, Hyssna, Öxnevalla (förser även 
Torestorp och Horred med vatten) Björketorp, Älekulla, Öxabäck, Hajom, Ubbhult 
och Haby.  
 
I följande kapitel görs en genomgång av täkternas utformning och process, 
kapacitet samt vattenkvalitet. En sammanfattning av genomförda riskanalyser som 
tagits fram vid utformning av vattenskyddsområde görs för varje täkt för att få en 
bild av nuvarande hot och påverkan på kommunens vattenresurser. 
 

5.1.2 Kinna, Skene, Berghem, Fritsla, Örby och Rydal - 
Centralorten  

Vattenförsörjningen till orterna Kinna, Skene, Berghem, Fritsla, Örby och Rydal  
sker från de tre vattenverken i Fritsla, Örby och Risäng och de har gemensamt 
ledningsnät. Till distributionsområdet är ca 17 000 personer anslutna. 
 
Vattenverket i Fritsla (Ramslätt och Fåglaslätt vattentäkter) producerar ca 3083 
m3/d. Den gemensamma bedömda kapaciteten för båda vattentäkterna är 4752 m3/d 
(med uppgradering av tekniska utrustningen, kan grundvattenmagasinen klara upp 
till 6000 m3/d).  
 

5.1.2.1 Ramslätt vattentäkt  

Vattentäkten i Ramslätt står för ca 50 % av centralortens vattenproduktion och 
vattentäkten är därmed mycket viktig för kommunens vattenförsörjning.  
 
Vattentäkten är belägen ca 3 km NO om Fritsla uppströms Häggån och består av 
fyra brunnar (BI, BII, BIV och BV) anlagda under perioden 1975-1994. 
Vatten pumpas ur brunn BII och luftas i luftningstorn och kontaktbassänger innan 
det leds till tre infiltrationsbassänger för återinfiltrering. Denna process minskar 
järn- och manganhalterna. Vattnet pumpas ur BIV och BV och leds till Fåglaslätt 
där det luftas igen och blandas med vattnet från Fåglaslätt i lågreservoaren. 
Brunnarna BII och BIV-BV tar vatten från olika akvifärer som är åtskiljda och med 
olika vattenkvaliteter. 
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Uttagskapaciteten i Ramslätt är ca 45 l/s. Grundvattenbildningspotentialen för detta 
område är ca 18 l/s, vilket medför att stor del av uttaget i Ramslätt utgörs av 
inducerat ytvatten genom god hydraulisk kontakt med Häggån. Isälvsavlagringen 
som vattenförekomst är stor, har en lång omsättningstid och är därmed mindre 
känslig för längre perioder med mindre nederbörd och torka. Därtill sker redan idag 
ett utbyte med Häggån. Häggåns stora tillrinningsområde, och därmed långa 
strömningstider, bedöms ha god förmåga att utjämna variationer i väderlek. 
Kapaciteten i Ramslätts och Fåglaslätts vattentäkter bedöms därför vara alltjämt 
god även med prognostiserade klimateffekter (se bilaga 4 för utförligare 
beskrivning av hydrogeologin). 
 
Vattenkvaliteten i vatten från Ramslätt varierar mellan brunnarna. Vattenkvaliteten 
i brunn BII är god förutom höga halter av järn och mangan, samt att färgtalet är 
högt. Rester av bekämpningsmedel har påvisats. I det vatten som pumpas ur BIV 
och BV är järn- och manganhalterna låga och även färgtalet. Ökning av uttaget och 
mängden inducerat ytvatten innebär kortare upphållstid för detta vatten och 
försämrad rening, bl.a. avseende mikrobiologi och virus. Därtill medför en ev. 
ökning av flödet genom infiltrationsbassängerna att grundvattennivån under dessa 
stiger och den omättade zonen minskar. Även detta medför försämrad rening med 
avseende på mikrobiologi och virus och risken för smitta ökar. 
 
Grundvattenmagasinet bedöms som mycket sårbart där isälvsmaterialet ligger i 
dagen, men där isälvsmaterialet täcks av silt och lera är sårbarheten mindre. 
 
De mest betydande riskerna för vattentäkten är i rangordning (Liedholm m.fl., 
2002-09-10): 

1. Eventuell spridning av bekämpningsmedel på odlingsmark i vattentäktens 
närområde. 

2. Nederbörd - översvämning 
3. Förorening i Häggån 

 
Områdena i dalen närmast uttagsbrunnarna är odlingsmark och tillhör de fem-sex 
gårdarna i närheten. Enligt Miljökontoret sker idag ingen spridning av 
bekämpningsmedel inom skyddsområdet. Om vattennivån skulle stiga i Häggån 
kan vattentäkten hotas då främst brunn (BII) riskerar att ta in ytvatten. Brunnen 
ligger på flack mark i direkt anslutning till ån.  
 
Förutom de risker som redovisas ovan är förorening av Häggån, som skulle kunna 
uppkomma från olyckor på väg 41 som går igenom vattenskyddsområdet, 
nämnvärd. Väg 41 är en s.k. primärled för farligt gods genom kommunen, men 
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även trafikolyckor med vanlig trafik där drivmedel kan spridas är en risk för 
vattentäkten. Hur en olycka påverkar vattentäkten beror på om kommunen hinner 
stänga brunnarna så att den inducerade infiltrationen från Häggån avbryts. Då blir 
påverkan inte lika stor eller ingen alls på grundvattenmagasinet. Längs väg 41 
inom vattenskyddsområdet har skyddsåtgärder vidtagits i form av diken med 
skyddslager.    
 

5.1.2.2 Fåglaslätt vattentäkt 

Vattentäkten i Fåglaslätt ligger ca 1 km NO om Fritsla samhälle i närheten av 
Häggån. Fåglaslätts vattentäkt består av en grusfilterbrunn som är 36,5 meter djup. 
Vattenverket ligger i anslutning till uttagsbrunnen. Processen i vattenverket består 
av ett alkaliskt filter och i lågreservoaren blandas vattnet med vatten från brunnarna 
i Ramslätt.  
 
Vattnet vid täkten är av god kvalitet av grundvattenkaraktär. Alkaliniteten är hög, 
liksom pH-värdet. Manganhalten är något hög, men järnhalten är låg. Även 
bakteriehalterna och halten av näringsämnen är låga. 
 
Vattentäktens sårbarhet har bedömts som måttlig i de områden där 
grundvattenmagasinet är täkt av lera, dvs. i Häggåns dalgång som består av 
mäktiga ler- och siltlager. Där isälvavlagringarna, som är genomsläppliga, går upp i 
dagen blir sårbarheten för vattenmagasinet mycket högre (se bilaga 4 för 
utförligare beskrivning av hydrogeologin).  
 
De mest betydande riskerna för vattentäkten är rangordnade enl. följande 
(Liedholm m.fl. 2002-09-10): 

1. Eventuell spridning av bekämpningsmedel på odlingsmark i vattentäktens 
närområde. 

2. Nederbörd (Översvämning) 
3. Trafikolyckor på väg vid ås, förorening i Häggån 

 
Enligt Miljökontoret sker ingen spridning av bekämpningsmedel inom 
vattenskyddsområdet och bekämpningsmedelsrester har heller inte påträffats i 
grundvattnet.  
 
Vägen mellan Fritsla och Borås går igenom skyddsområdet i NO-sträckning och 
som närmast bara 25 m från brunnen. Väg 41 korsar ett antal mindre vattendrag 
och Häggån uppströms vattentäkten och om en olycka skulle hända längs vägen 
kan drivmedel eller farligt gods transporteras mot vattentäkten.   
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5.1.2.3 Örby vattentäkt 

Örby vattentäkt står för ca 27 % av vattenproduktionen till centralorten.  
Vattentäkten består av två brunnsområden Örby I och Örby II (benämns ibland som 
Vännåkra). Örby I består av en schaktbrunn (BI) och en formationsfilterbrunn 
(BII). Örby II utgörs av fyra brunnar och en infiltrationsbassäng. Vatten tas upp ur 
B3 och B4, infiltreras och tas åter upp ur B5 och B6.     
 
Uttaget 2008 var ca 1300 m3/d (ca 15 l/s). En betydligt större kapacitet är möjlig, 
förekomstens grundvattenbildning är uppemot 4400 m3/d, och förmodligen kan 
ytterligare vatten infiltreras för att tillgodose ett större behov. Det innebär att 
ytterligare uttag bedöms möjligt även vid förändrade klimatförhållanden, men det 
kan kräva ytterligare brunnsinstallationer. Området är därför viktigt som potentiell 
reservvattentäkt och möjlig huvudvattentäkt för centralorten. Örbydeltat bedöms i 
sin helhet som geologisk avlagring ha ett högt skyddsvärde som grundvattenresurs 
för framtida vattenförsörjning. Vattendomarna medger ett uttag på sammanlagt ca 
31 l/s och provpumpningar visar på att den uttagbara mängden är ca 8 l/s från Örby 
I och 16 l/s från Örby II, sammanlagt 2073 m3/d (se bilaga 4 för utförligare 
beskrivning av hydrogeologin).  
 
Vattenkvaliteten i brunnarna är god och den enda behandlingen som sker av vattnet 
är med UV-ljus. Vattenkvaliteten i Örbydeltat bedöms vara fortsatt god. 
Huvuddelen av tillrinningen sker med långa transporttider och därmed god renande 
förmåga.  
 
Vattentäktens sårbarhet har bedömts till extremt sårbar. Detta pga. av att 
grundmagasinet består av ett öppet grundvattenmagasin i isälvsavlagringar utan 
täckande lera eller silt som kan utgöra något skydd mot föroreningar. Den 
inducerade infiltrationen kan göra att ett utsläpp i Ljungaån kan spridas till 
grundvattenmagasinet. 
 
Rangordning av riskerna i vattentäktens närhet resulterade i följande lista (Eklund, 
2006-02-28): 

1. Spåntippen på fastigheten Karlshed 1:9. Ftalater och metaller i 
tippmaterialet. Äldre kommunal tipp med okänt innehåll under spåntippen. 

2. Förorenad mark på den gamla sågverkstomten, med innehåll av fenoler, 
klorerade kolväten och metaller. Grundvatten från tomten rör sig med 
sannolikhet mot Ljungaån.  

3. Andra riskkällor som hamnar högt i bedömningen är: 
 Enskild användning av hemkemikalier 
 Äldre tipp + trädgårdsavfall 
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 Sediment i sågverksdammen i närheten 
 Avloppsinfiltrationsanläggningar i närområdet  

 
Även olyckor på någon av de vägar som går nära brunnarna, väg 156 och 526, där 
båda har transport av farligt gods bedöms kunna påverka vattentäkten.  
 
Överlag ligger Örby vattentäkt i ett mer utsatt område än de andra kommunala 
vattentäkterna med fler riskfaktorer som skulle kunna påverka vattenkvaliteten i 
Ljungaån och grundvattenmagasinet. 
 

5.1.2.4 Risäng 

Risäng utgör officiellt en reservvattentäkt, men har under perioder använts 
kontinuerligt för att täcka centralortens behov. Vattentäkten består av en 
grusfilterbrunn från 1972 som ligger i Kinnas sydöstra utkant. Uttaget sista året har 
varit ca 6 l/s (ca 510 m3/d), vilket är ca 10 % av total produktion till centralorten. 
Provpumpningar visar dock på att möjligt uttag är högre, upp till 30 l/s under 
kortare perioder, och ca 10 l/s (864 m3/d) vid ett kontinuerligt uttag. Magasinet är 
otydligt avgränsat, men förmodligen ganska litet. Små magasin innebär normalt 
kortare uppehållstider och är därmed känsligare för perioder med minskad 
grundvattenbildning (se bilaga 4 för utförligare beskrivning av hydrogeologin). 
 
Råvattnet har god kvalitet och behandlas genom luftning och tillsats av lut. 
Bekämpningsmedelsrester har påvisats i råvattnet som vid något tillfälle har legat 
över Livsmedelsverkets gränsvärden. Vattenkvalitetsförändringar i Häggån med 
bl.a. ökad humushalt kan dock medföra förhöjt färgtal i vattentäkten. 
 
Vattentäkten ligger i en sluten akvifär, under ett skyddande lerlager på ca 10 m och 
sårbarheten har därmed bedömts till liten. 
 
Vattentäkten i Risäng och dess omgivningar är ganska lik Ramslätt och Fåglaslätts 
vattentäkter. Därför är resultaten från riskanalysen snarlika (Liedholm, 2002-09-
10). Riskerna har bedömts och i rangordning är de: 

1. Eventuell spridning av bekämpningsmedel på golfbana inom vattentäktens 
tillrinningsområde 

2. Enskild användning av bekämpningsmedel 
3. Spridning av bekämpningsmedel i samband med jordbruk på 

odlingsmarker inom vattentäktens tillrinningsområde 
4. Förorening i Häggån 
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Enligt Miljökontoret förekommer bekämpningsmedelsanvändning på golfbanan, 
men närmast vattentäkten ska inte någon spridning ske. Även gödsling kan inte 
uteslutas. Det finns större bostadsområden nordost och sydväst om vattentäkten 
och enskild användning av bekämpningsmedel bedöms utgöra en risk. 
Odlingsmark förekommer nordost om vattentäkten, men inga uppgifter om 
användning av bekämpningsmedel finns.  
 
Vägar inom tillrinningsområdet för vattentäkten är bl.a. Brättingstorpsvägen, som 
går ca 250-300 meter söder om brunnen. Vägen är en transportled för tung trafik 
från Örby och andra samhällen söderifrån och som ska in mot Kinna samhälle eller 
vidare mot Borås på Rv41. Det går även ett antal mindre tillfartsvägar till bostäder, 
och andra fastigheter i närområdet genom tillrinningsområdet. 
Övriga nämnvärda risker som kan påverka vattentäkten är översvämning vid 
mycket nederbörd och höga flöden i Häggån, då brunnen ligger på flack mark intill 
Häggån. En spillvattenavloppsledning går i kanten av brunnsområdet, men 
lermäktigheten är stor och genomsläppligheten vid ett läckage liten.  
 

5.1.3 Hajom 
Hajom vattentäkt består av en bergborrad brunn från 1960-talet på Hajoms 
skolgård och försörjer sammanlagt 50 personer med vatten. Uttaget är ca 9,5 m3/d 
(3468 m3/år) och kapaciteten har bedömts till ca 13 m3/d. Råvattnet har höga 
värden av järn och mangan och behandlas därför med luftning, ett alkaliskt filter 
samt UV-ljus för desinfektion. 
 
I området i anslutning till Hajoms vattentäkt och öster om vattentäkten utgörs 
geologin av tunna lager av morän eller berg i dagen. Detta medför att sårbarheten 
är stor eftersom föroreningar snabbt kan infiltreras i sprickor i berggrunden. 
 
Riskanalys för täkten (Eklund, 2008-10-14b) visar på att de största riskerna utgörs 
av spridning av bekämpningsmedel på jordbruksmark och inom närbelägna 
trädgårdar. 
 

5.1.4 Hyssna 
Vattentäkten är en bergborrad brunn från 60-talet som försörjer Hyssna samhälle 
med ca 370 personer anslutna till verket. Vattenuttaget är 73 m3/d, kapaciteten 
uppgår till 96 m3/d. 
 
Råvattnet har förutom höga järn och manganhalter även ett högt pH-värde och hög 
alkalinitet. Vattnet behandlas i ett vattenverk med luftning i en cistern samt två 
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tryckfilter för att reducera halterna av järn och mangan. Vattnet leds till en 
lågreservoar och UV-behandlas innan det leds ut på ledningsnätet. Sårbarheten är 
måttlig, ett lertäcke täcker närområdet, men mäktigheten är liten. 
 
De risker som bedöms kunna påverka Hyssna vattentäkt (Eklund, 2007-02-22) 
mest är:  

1. Spridning av bekämpningsmedel på jordbruksmark nära vattentäkten 
2. Användande av hemkemikalier, t.ex. bekämpningsmedel 

 
Risknivån i anslutning till Hyssna vattentäkt är bedömd till att var låg och vid 
utformningen av vattenskyddsområdet har inga särskilda risker beaktats.   
 

5.1.5 Sätila 
Vattentäkten i Sätila förser ca 1050 personer i Sätila samhälle med vatten. 
Vattentäkten utgörs av tre brunnar, en grusfilterbrunn, B1, och två sänkbrunnar, B2 
och B3, samt en infiltrationsbassäng. I dagsläget används inte B2, B3 eller 
infiltrationsbassängen, utan allt uttag sker ur B1. Uttaget är ca 3 l/s (270 m3/d). En 
provpumpning 2006 visade att det långsiktiga uttaget är ca 5 l/s (430 m3/d).  
 
Ytterligare uttag utöver nuvarande kapacitet (430 m3/dygn) bedöms inte möjligt på 
grund av dålig återbildning. Eftersom stora osäkerheter råder om hur nybildningen 
sker är det svårt att förutspå effekterna av framtida klimatförändring, men befintlig 
uttagskapacitet kan förväntas även framöver (se bilaga 4 för utförligare beskrivning 
av hydrogeologin).  

 
Vattenkvaliteten är god på de flesta parametrar, men vattnet behandlas i ett kolfilter 
då rester av bekämpningsmedel har påträffats. Ingen negativ förändring väntas med 
anledning av prognostiserad klimatutveckling. Lut tillsätts för att höja pH-värdet 
och alkaliniteten och UV-ljus innan lågreservoaren används för att desinficera 
vattnet. 
 
Reservvattentäkt saknas och grundvattnet är mycket sårbart pga. att ett täckande 
lager av lera eller silt saknas i vissa områden i anslutning till vattentäkten.   
 
Sätila vattentäkt är utsatt för risker från industrier/bensinstationer, bostadsområden, 
samt transporter (Liedholm, 2002-09-10). Det finns inga större vägar i närheten av 
vattentäkten och de industrier/bensinstationer som ligger i närområdet har bedömts 
ligga utanför tillrinningsområdet till brunnarna. De risker som därmed har bedömts 
som mest betydelsefulla är i rangordning: 
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1. Ev. spridning av bekämpningsmedel på idrottsplanen eller i övriga 
närområdet 

2. Närliggande bebyggelse med oljetankar och hemkemikalier 
3. Dagvattenhanteringen i Sätila 

Enligt en senare riskanalys som utförts för utformning av vattenskyddsområde 
(Eklund, 2007-02-23) är även transporter och uppställning av fordon samt en 
kommunal avloppsledning risker för vattentäkten.   
 

5.1.6 Ubbhult 
Ubbhults vattentäkt är under utredning. Samfälligheten i Ubbhult har en brunn som 
används och en brunn förser Ubbhults kapell med en nuvarande uttagsmöjlighet på 
ca 60 m3/d. Tre nya borror undersöks för att förse Ubbhult och Hägnen.  
 

5.1.7 Björketorp 
Vattentäkten i Björketorp förser Björketorp och Fotskäl med vatten och totalt är ca 
550 personer anslutna till vattenverket (2009). Vattentäkten består av en borrad 
grusfilterbrunn från 1979 och uttaget är ca 100 m3/d. En provpumpning 1979 
visade på att grundvattenmagasinet har goda hydrauliska egenskaper och att ett 
kontinuerligt uttag på 300 m3/d är möjligt. Råvattnet behandlas genom alkalisering 
med lut och UV-ljus efter lågreservoaren.  
 
Björketorp vattentäkt har en god långsiktig kapacitet och det saknas 
reservvattentäkt och täkten har därmed ett högt skyddsvärde. Runt vattentäkten 
finns ett skyddande lager av lera, men detta tunnas ut mot öster och en del 
täktverksamhet har bedrivits i vattentäktens närhet vilket gör att sårbarheten har 
bedömts till måttlig där leran täcker och hög i övriga områden. 
 
De största riskerna utgörs enligt riskanalysen av (Eklund, 2007-02-23): 

1. Spridning av bekämpningsmedel nära vattentäkten 
2. Användande av hemkemikalier, t.ex. bekämpningsmedel 
3. Olämplig markanvändning där täktverksamhet tidigare har bedrivits.  

 
Vägar och transporter utgör ingen risk för vattentäkten då närmsta större väg är på 
750 m avstånd från brunnen.  
 

5.1.8 Öxnevalla 
Vattentäkten försörjer samhällena Torestorp och Horred med vatten, samt 
Öxnevalla behandlingshem. Antal anslutna till vattenverket är ca 1584 personer. 
Anläggningen består av en borrad filterbrunn från 1977 och uttaget är ca 5 l/s (430 
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m3/d). Resultat från provpumpning (1977) visar att brunnen har en långsiktig 
kapacitet på ca 15 l/s (ca 1300 m3/d). Vattenförekomsten är stor och en viss 
hydraulisk kontakt finns med Västra Öresjön. Vattenkapaciteten är därmed god och 
klimatförändringarnas effekt på kapaciteten kommer att ha en försumbar betydelse 
(se bilaga 4 för utförligare beskrivning av hydrogeologin). 

 
Vattenkvaliteten är generellt god, någon förändring med förändring i klimat 
förväntas inte. Påvisade halter av bekämpningsmedel gör att vattnet behandlas i två 
parallella kolfilter och luftas. Innan vattnet leds till ledningsnätet pH-justeras det 
och desinficeras med UV-ljus. 
 
Området i direkt närhet till brunnen har inget skydd mot ett utsläpp pga. att 
täktverksamhet har bedrivits och grundvattenytan ligger nära markytan, vilket gör 
vattentäkten sårbar. Söder om vattentäkten täcks grundvattenmagasinet av lera och 
skyddas därför, men i norr går isälvsavlagringarna upp i dagen.   
 
Utifrån riskanalysen (Liedholm m.fl., 2002-09-10) kan utläsas att rangordningen av 
de risker som kan påverka vattentäkten är följande: 
 

1. Trafikemission och olyckor på väg 
2. Eventuell spridning av bekämpningsmedel på odlingsmark i vattentäktens 

närområde 
3. Grustäkterna i området 

  
Vägen mellan Torestorp och Horred går över avlagringen och som närmast ca 150 
m från brunnen. Det finns även ett antal mindre tillfartsvägar i området.  
Inga uppgifter om bekämpningsmedelsspridning finns, men gårdar med 
odlingsmark finns i vattentäktens närhet. Öxnevalladeltat är en större sand- och 
grusavlagring och flera täktverksamheter har bedrivits i området. Täktverksamhet 
bedrivs idag främst inom ett område ca 700 m NO om vattentäkten. För 
vattentäkten kan detta främst vara ett problem om ett utsläpp sker från t.ex. 
arbetsmaskiner i täkten. På lång sikt försämras markens naturliga reningsförmåga 
eftersom material som vattnet ska infiltrera i tas bort. 
   

5.1.9 Öxabäck 
Öxabäck ligger i sydöstra delen av Marks kommun. Den kommunala VA-
försörjningen har ca 300 anslutna. 
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Vattentäkten består av två bergborrade brunnar, B2 och B3, där ett medel uttag på 
255 m3/d är tillåtet enligt vattendom. En ny brunn har sökts tillstånd för, B4, och 
denna ska enligt provpumpningar klara att leverera 173 m3/d som årsmedelvärde.   
 
Vattenkvaliteten i brunnarna är av god generell kvalitet, men har en hög halt av 
mangan och halter av bekämpningsmedelsrester har påvisats. Behandlingen av 
råvattnet består därför av ett kolfilter. 
 
Enligt en riskanalys (Eklund, 2008-10-14) utgörs de största riskerna av hantering 
av bekämpningsmedel inom jordbruk och inom närbelägna bostadsområden. För 
uttagsbrunn B4 är det främst bekämpningsmedelshantering inom jordbruket som 
utgör en risk medan användning av bekämpningsmedel inom bostadsområden 
utgör en risk för uttagsbrunnarna B2 och B3. För B3 utgör även eventuell 
användning av bekämpningsmedel på den närbelägna begravningsplatsen en 
beaktansvärd risk. 
 

5.1.10 Älekulla 
Vattentäkten i Älekulla försörjer ca 70 personer med vatten ur en bergborrad brunn 
från 60-talet. Vattenuttaget ur brunnen ligger i medeltal på ca 18 m3/d och bedöms 
ha en kapacitet på ca 60 m3/d.   
 
Råvattnet har förhöjda halter av järn och mangan och behandlas därför i 
vattenverket med tryckfilter och ozon. Rester av ozon tas bort med ett kolfilter. 
Efter desinfektion med UV-ljus leds vattnet genom ett alkaliskt filter för att höja 
pH-värdet och kalciumhalten. 
 
Sårbarheten för vattentäkten är stor eftersom föroreningar snabbt kan infiltreras i 
sprickor i berggrunden då området runt brunnen av tunna lager av morän eller berg 
i dagen. Sprickor i berghällen kan stå i hydraulisk kontakt med de sprickzoner som 
förser brunnen med vatten. 
 
Som framgår av riskanalysen (Eklund, 2008-10-14a) utgörs de största riskerna av: 

1. Användande av hemkemikalier, t.ex. bekämpningsmedel 
2. Spridning av bekämpningsmedel på den närbelägna grusfotbollsplanen 
3. Användning av bekämpningsmedel inom skogsbruket 

Bekämpningsmedel i råvattnet ligger idag dock under Livsmedelsverkets gränser. 
 

5.1.11 Haby 
Haby vattentäkt försörjer en skola och fem hushåll med dricksvatten ur en 
bergsborrad brunn som ligger på skolans gård. Uttaget är ca 4 m3/d (1460 m3/år), 
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men den maximala kapaciteten är inte känd. Råvattnet håller en god kvalitet, men 
har något höga värden av järn och mangan och behandlas därför med sandfilter och 
UV-ljus. 
 
I området i anslutning till Haby vattentäkt utgörs geologin av tunna lager av morän 
eller berg i dagen. Detta medför att sårbarheten är stor eftersom föroreningar 
snabbt kan infiltreras i sprickor i berggrunden. Som framgår av en riskanalys 
utgörs de största riskerna av spridning av bekämpningsmedel på jordbruksmark och 
inom närbelägna trädgårdar (Eklund, 2008-10-14c). 
 
 

5.2 Reservvattentäkter  

5.2.1 Risäng 
Officiell reservvattentäkt för centralorten är Risäng vattentäkt som idag utnyttjas 
för att täcka centralortens normala uttagsbehov. Provpumpning genomförd under 
2004 visar att Risäng skulle kunna ersätta aktuellt vattenuttag från Fåglaslätt under 
en kortare och möjligtvis även under en längre tidsperiod (se även kap 5.1.2.4).  
 

5.2.2 Skene 
Skene vattentäkt har varit i bruk från 1940-talet fram till början av 90-talet. Verket 
lades i malpåse p.g.a. försämrad vattenkvalitet och ev. på grund av anläggandet av 
ny riksväg 41 i närområdet. Vattentäkten är dock ett viktigt bidrag till de få 
reservvattentäkter som finns i kommunen. 
 
Grundvattenuttaget sker från 15-20 meter mäktigt grusigt sandigt lager under ca 10 
meter lera/silt vid Viskans södra strand. Förekomstens utbredning eller 
tillrinningsområde är inte känt genom utredning, men området är troligen 
associerat till den större avlagring som sträcker sig från Skene upp till Kinna 
(randat område Karta 5). 
 
Kapacitetsmässigt bör en vattentäkt i Skene kunna ge betydande mängder och 
begränsas huvudsakligen av lokalisering och teknisk utformning av uttagsbrunnar. 
Med hänsyn till förekomstens magasinsstorlek och därmed långa uppehållstid för 
vatten bedöms påverkan av klimatförändringens effekter på kapaciteten vara små. 
Skene vattentäkt har ett bedömt möjligt uttag och vattendom på 30 l/s, vilket 
motsvarar ungefär hälften av dagens behov i centralorten. En uppgradering av 
tekniska installationer i de befintliga åtta brunnarna, eller anläggande av nya 
brunnar, samt i vattenverket med tillhörande ledningar krävs om vattentäkten ska 
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tas i drift. Även ett skyddsområde bör upprättas. De befintliga brunnarna är belägna 
på södra sidan av Viskan och vattenverket på den norra.  
 
Vattenkvaliteten i Skene vattentäkt har dominerats av höga järn- och manganhalter, 
men även förhöjda nitrathalter har förekommit vid bl.a. undersökningsborrningar. 
Den kemiska vattenkvaliteten är varierande i de olika brunnarna, vattnet är 
behandlingsbart genom flera olika processmöjligheter (Blom, Wahlberg och 
Ivarsson, 2006-04-05). Under tiden vattentäkten var i drift var det inget problem 
med den mikrobiologiska vattenkvaliteten.    
 
Troligen sker ett utbyte av vatten mellan Viskan och grundvattenförekomsten längs 
delsträckor. Förutsättningarna för att få ett hållbart grundvatten av god kvalitet har 
tidigare bedömts som små (KM 1992) och klimateffekter kan innebära försämrad 
kvalitet i Viskan. Med anledning av de förväntat långa transporttiderna för 
grundvatten bedöms dock kvaliteten inte försämras nämnvärt på grund av framtida 
klimatförändring. 
 
För reservvattentäkterna finns inga genomförda riskanalyser eller värderingar. Det 
finns dock en mängd andra typer av utredningar och utifrån dessa och kartmaterial 
kan en uppfattning fås om riskbilden för de olika vattentäkterna. Utifrån äldre 
utredningar om Skene vattentäkt, samt en värdering som gjordes 2006 (Sweco, 
2006-03-08) och kartmaterial har följande risker identifierats i täktens närhet:  
 Väg 156 och väg 41, med olyckor och utsläpp i Viskan  
 Möjlig bekämpningsmedelsspridning på fotbollsplaner NV om täkten (norr 

om Viskan) 
 Bekämpningsmedel, enskild användning, på banvallen samt jordbruk 
 Järnvägen, ca 500 m norr om vattentäkten (norr om Viskan) 
 Div. verksamheter inom Assberg Industriområde, har ej blivit inventerade 

(norr om Viskan) 
 
Ingen djupare bedömning eller värdering har dock gjorts av dessa risker. Generellt 
sett så bör risknivån vara liknande som för andra vattentäkter i kommunen.  
 

5.2.3 Barrsjön 
Barrsjön är en sjö norr om centralorten med relativt litet avrinningsområde. För 
Barrsjön finns vattendom på 20 l/s, men inget befintligt vattenverk och 
reservvattentäkten har därmed en igångkörningsperiod på ca ett år. Med dagens 
reningsteknik skulle det inte vara något problem att få ett tjänligt dricksvatten och 
processutformning för ett potentiellt nytt dricksvattenverk kan variera, t.ex. genom 
direktfällning över kontinuerliga filter, alkalisering med krita och mikrobiologisk 
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barriär i form av UV-ljus men även andra typer av beredningar skulle fungera bra 
(Aronsson och Nilsson 2004-03-12, Larsson och Rane 1996-02-15).  
 
För Barrsjön är riskerna för vattentäkten inte lika enkla att identifiera förutom 
Boråsvägen som går bara ett tiotal meter från sjön.  
Sjön omgärdas av skog och om det sker något skogsbruk är inte känt.   
 
 

5.3 Vattenskyddsområden  

Vattenskyddsområden med föreskrifter upprättas för att skydda 
dricksvattenresurser på lång sikt och säkerställa både tillgång och kvalitet. 
Införandet av vattenskyddsområden gör att kommunen kan reglera användningen 
av mark- och vattenområden i anslutning till dricksvattentäkter. Vid fastställandet 
av slutliga vattenskyddsområden tas vattenskyddsföreskrifter fram som innebär att 
vissa verksamheter och åtgärder blir förbjudna eller tillståndspliktiga. En del av 
dessa verksamheter behöver dock redan idag anmälas eller sökas tillstånd för från 
miljönämnden enligt miljöbalken. 
 
Vissa av vattentäkterna i Mark har nyligen upprättade vattenskyddsområden i 
enlighet med Miljöbalken och NSF 2003:16 och dessa har antagits av 
kommunfullmäktige, förutom Ramslätt som antagits av Länsstyrelsen. Detta gäller 
för följande vattentäkter: 

Björketorp 2007-11-27 
Hyssna 2007-11-27   
Örby 2006-02-28 
Risäng 2006-05-30 
Fåglaslätt 2007-01-30 
Öxnevalla 2007-11-27 
Ramslätt 2008-04-18 (lstn) 
Sätila 2007-11-27 
Haby, Hajom, 
Öxabäck, 
Älekulla  

Under utredning 

 
För de mindre täkterna Haby, Hajom, Öxabäck och Älekulla är underlag framtaget 
för beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter och beslut kommer att tas under 
2009. För Ubbhult finns inget framtaget tekniskt underlag eller förslag på 
skyddsföreskrifter.    
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För ett tillfälligt skydd av vattentäkter utan ingående undersökningar av geologi 
och hydrologi har kommunfullmäktige beslutat om tillfälliga skyddsområden. De 
interimistiska skyddsområdena syftar till ett skydd för vattentäkten tills de 
slutgiltiga träder i kraft. Tillfälliga skyddsområden finns för: Barrsjön, Hajom, 
Skene, Torestorp, Ubbhult, Älekulla, Öxabäck och Öxnevalla. 
 
Ett äldre vattenskyddsområde med föreskrifter finns för Skene vattentäkt, men 
detta behöver revideras och uppdateras enligt de nyare allmänna råden NFS 
2003:16, Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden. Ett reviderat 
vattenskyddsområde för Skene vattentäkt behöver inte betyda inskränkningar för 
framtida exploatering i området om detta görs med aktsamhet och genomtänkt 
hantering av dagvatten inom området. Befintliga verksamheter bör kunna vara kvar 
i sin nuvarande form inom ett tilltänkt nytt skyddsområde. Konkreta åtgärder som 
kan behöva göras är exempelvis att dagvatten från asfalterade ytor avvattnas via till 
dagvattenledningar som leds ut till Viskan nedströms skyddsområdet. Kantsten kan 
behöva sättas längs vissa sådana ytor för att bättre styra dagvattnet till nya eller 
befintliga rännstensbrunnar. Takytor, gräsytor och andra markytor med mindre risk 
för föroreningar kan fortfarande infiltreras. 
 
Nedan redovisas en översiktlig bedömning av tillrinningsområde som är motiverat 
att skyddas för att begränsa påverkan på vattentäkten. Förekomstens utbredning 
eller tillrinningsområde är inte känt genom utredning, men området är troligen 
associerat till den större avlagring som sträcker sig från Skene upp till Kinna (Figur 
10). 
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Figur 10 Grönmarkerat område avser grundvattenförekomst i vilken uttaget i Skene 
vattentäkt (blå markering) bedöms ske (LstGIS, 2009). 

 
Baserat på en antagen hydraulisk konduktivitet om 5x10-4 m/s och en gradient om 
två procent, uppnås en uppehållstid om ca 100 dygn över en sträcka om ca 300 
meter (gulmarkerat område i Figur 11 nedan). 100 dygn motsvarar normalt minsta 
uppehållstid för gränsdragning mellan primär och sekundär skyddszon för en 
grundvattentäkt.  
 
Enligt jordartskartan sticker isälvsmaterialet, ur vilket grundvattenuttaget sker, upp 
i markytan och saknar därmed vertikalt barrriär mot spridning av förorening. Dessa 
områden kan därtill vara grundvattenbildningsområden för akviferen vilket kan 
motivera att även dessa bör inordnas den primära skyddzonen. 
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Figur 11 Primär skyddszon avgränsad genom antagna värden på jordlagrens 
genomsläpplighet och grundvattnets tillrinningsgradient. 

 
Akviferen (grundvattenförekomsten) inom den föreslagna primära zonen är 
troligen skyddad av överlagrande silt och lera. Rv 41 passerar genom antagen 
primärzon och där ger lera ett visst akutskydd i samband med olycka med farligt 
gods. Dock ger det inget långsiktigt skydd och regelbunden saltspridning längs 
med vägen medför förhöjd risk för påverkan på grundvattnet. 
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5.4 Kommunal avloppsförsörjning 

 

5.4.1 Befintliga kommunala avloppsreningsverk 
Marks kommun har 11 kommunala avloppsreningsverk, varav 4 st är små och 
mycket enkla i sin konstruktion, se karta 3 och Tabell 3 nedan.  
 
Tabell 3 Kommunala avloppsreningsverk. Belastningen anges som antalet 
personekvivalenter (pe), vilket är summan av antalet personer och annan beslastning 
omräknat till personer. 

Avloppsrenings-
verk 

Dimen-
sionering 

(pe)  

Anslutna

(pe)

Recipient Behandlad 
volym 

m3/d

Livs-
längd 
(år) 

Skene  35 000  17 000 Viskan 11 966 >15 
Rydal  700  400 Viskan >15 
Hajom markbädd 50  10 Surtan 7 5-8 
Hyssna  1 000  400 Surtan 258 6-10 
Sätila  2 000  1 050 Lygnern 6-10 
Ubbhult markbädd 100  50 Ingsjön 4-6 
Björketorp  1 200  550 Viskan 445 6-10 
Horred  2 000  1 200 Viskan 471 >15 
Torestorp  550  400 Tolken 244 >15 
Öxabäck  400  300 Sävsjö 236 >15 
Älekulla biodamm 100  70 14 ? 
Haby*  Slottsån 2  

* Haby avloppsanläggning är mycket liten och utreds inte vidare. 
 

5.4.2 Skene avloppsreningsverk 
Avloppsreningsverket i Skene tar emot avloppsvatten från huvuddelen av 
befolkningen i kommunen, antingen via ledning eller via slamtömning från de 
enskilda avloppsanläggningarna. Reningsverket har stor kapacitet att ta emot 
ytterligare avloppsvatten och är generellt i gott skick. På kort sikt står verket inför 
en ombyggnad av slamavvattningsanläggningen. I samband med ökande belastning 
från de mindre reningsverken ökar också möjligheterna att utveckla anläggningen 
så att den bättre tar vara på möjligheterna att öka biogasproduktionen samt andra 
energi- och kretsloppsfrågor. 
 
Detta utvecklas vidare i kapitel 12. 
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5.4.3 Kommunens mindre reningsverk 
Ramdirektivet för vatten samt allmänt ökande krav i samhäller gör att flera mindre 
verk sannolikt kommer läggas ner, då upprustningsbehoven annars blir alltför stora.  
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk är kostsamt. Även de löpande 
kostnaderna ökar mer med antalet verk än med storleken på ett verk. För 
avloppsreningsverk finns det alltså stora ekonomiska skalfördelar.  
 
Avloppsreningsverken i Hajom, Hyssna, Sätila och Ubbhult har en begränsad 
livslängd, mindre än 10 år, och måste uppgraderas eller anslutas till det större 
avloppsreningsverket i Skene.  
 
Avloppsreningsverket i Björketorp måste också åtgärdas inom en tioårsperiod. 
Förutom uppgradering eller överföring till centralorten kan man även överväga en 
överföring till Horred.  
 

5.4.4 Spillvattenledningar 
Inläckage i avloppsledningssystemen i Sätila, Hyssna och Kinna belastar 
avloppsreningsverken i onödan. Det krävs fortsatt förnyelse av vissa delar av dessa 
avloppssystem. 
 

5.4.5 Lakvatten från Skene Skog 
I dag leds lakvatten från deponin i Skene Skog till Skene avloppsreningsverk. 
Deponin ska sluttäckas varefter flödet till reningsverket kan bli betydligt mindre.  
 
 

5.4.6 Dagvattenhantering 

5.4.6.1 Platsanpassad dagvattenhantering. 

Det är i Marks kommun som på många andra orter, nämligen att bebyggelsen 
hamnat på grusåsar och liknande områden eftersom de är väldränerade. Samma 
områden utgör normalt även infiltrationsområden, där grundvattenmagasinen fylls 
på. Detta ställer stora krav på försiktighet, så att inte bebyggelsen förorenar 
grundvattnet. Kommunen bör ta fram en dagvattenpolicy för att få en samlad 
styrning över dagvattenhanteringen. Detta utvecklas vidare i kapitel 12. 
 



 

  

2009-11-02 
Vatten- och avloppsförsörjningsplan 

 
Marks kommun 

 

44 (118)

 

5.5 Hot och påverkan på dricksvattenförsörjningen 

I kapitlet nedan ges en sammanfattning och översiktlig beskrivning av vad som 
påverkar och skulle kunna påverka vattenresurserna i kommunen negativt utifrån 
en dricksvattenproduktionssynpunkt, se även karta 4.  
 
Utifrån ovan genomgång av risker för de kommunala vattentäkterna kan 
konstateras att bl.a. Örby och Ramslätt är mest utsatta och ligger ”sämst” till ur 
risksynpunkt. Ingen översiktlig jämförelse har gjorts tidigare och detta baseras 
endast på de befintligt utförda riskanalyserna för vattentäkterna vid framtagande av 
skyddsområden. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att riskanalyserna gjorda för att ta fram 
vattenskyddsområden för de olika vattentäkterna jämför risker inom ett visst 
område. Resultaten ska inte jämföras med en riskanalys genomförd i ett annat 
område. Metoden som använts för de olika vattentäkterna är dock densamma och 
en viss jämförelse kan därför göras. 
 

5.5.1 Avloppsreningsverk och industriavlopp  
Inget av Marks kommuns kommunala avloppsreningsverk har bedömts utgöra 
någon risk för de befintliga vattentäkterna. Vid tre av vattentäkterna, Risäng, Örby 
och Sätila, går dock avloppsledningar nära uttagsbrunnar och ledningarnas 
kondition är viktig för att utsläpp av avloppsvatten inte ska ske. Inga industriavlopp 
har heller bedömts påverka någon av de befintliga vattentäkterna i betydande grad. 
 
Från Sätila avloppsreningsverk leds det behandlade avloppsvattnet via Storån till 
Lygnern, som är huvudvattentäkt för Kungsbacka. Om vattenförsörjningen beaktas 
i ett avrinningsområdesperspektiv, så skulle det enbart vara till fördel om mindre 
mängd behandlat avloppsvatten avleddes till Storån/Lygnern. 
 

5.5.2 Miljöfarliga verksamheter 
Utifrån de riskanalyser som har gjorts för de olika vattentäkterna i och med 
framtagandet av vattenskyddsområden är det inga industrier eller miljöfarliga 
verksamheter som är problem för de befintliga vattentäkterna i dagsläget. 
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5.5.3 Förorenade områden 
Kommunen har påbörjat arbetet med att inventera förorenade områden i 
kommunen enligt MIFO3 och har hittills (2008-10-10) lokaliserat närmare 70 
områden som är påverkade av olika föroreningar. Det är en blandning av pågående 
och nedlagda verksamheter av olika karaktär, och för huvuddelen har inga 
provtagningar gjorts utan bedömningarna har gjorts genom annat material. 13 av 
objekten är klassade som klass 1 i FAS 1 (orienterande studie), men har inte 
utvärderats i FAS 2 (översiktlig undersökning med provtagning och analyser) ännu. 
Endast 9 av 68 är riskklassade enligt FAS 2, ca 13 %, varav hälften är klass 3 och 
hälften klass 4, vilket är den lägsta klassen.  
 

5.5.3.1 Grundvattenpåverkan 

Fyra av objekten är i nuläget bedömda till att ha någon påverkan på grundvattnet, 
varav två är bedömda till liten föroreningsnivå och en till måttlig resp. stor. Det 
objekt som är bedömd till stor föroreningsnivå är en nedlagd spåntipp på 
fastigheten Karlshed 1:9. Denna ligger ca 1 km NO om uttagsbrunnarna vid 
vattentäkten Örby. I grundvattnet vid spåntippen har metaller (Pb, Ni, Cd, Cr, Zn, 
Cu, As, Hg) påträffats. Grundvattnet rör sig i området i huvudsak mot Ljungaån. 
Eftersom en viss del av uttaget i vattentäkten härrör från inducerad infiltration från 
Ljungaån kan det ha viss påverkan, dock späds koncentrationerna i grundvattnet ut 
i ån.   
 
De andra objekten där föroreningar har hittats i grundvattnet eller misstänks kunna 
finnas är vid ett väveri i Rydal, en strumpfabrik med färgeri i Lockö samt en 
textilfabrik i Kinnaström. Samtliga verksamheter är nedlagda sedan lång tid.  
 

5.5.3.2 Ytvattenpåverkan 

Sjuhäradsbygdens Färgeri ligger mycket nära Häggån och ett biflöde till Häggån på 
fastigheten Kinnahult 6:48. Objektet är klassat i klass 1 pga. närheten till Häggån 
och utsläpp av olja och färger på senare år, dock finns inga provtagningar på 
föroreningsnivåer dokumenterade.  
 
Almedahls-Kinna textilindustri har troligen påverkat sedimenten i Häggån och 
misstanke om dioxinförorening finns och har klassats till klass 1.  
 
Sprakareds emaljverk ligger mellan Kinna och Fritsla och har ett utsläpp av 
processvatten till en bäck som via en branddamm leds ner till Häggån. Metallerna 

                                                      
3 Metodik för Inventering av Förorenade Områden  
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sedimenterar förmodligen till stor del i denna. Vattnet leds vidare via kulvert och 
bäck till Häggån. Detta är dock nedströms vattentäkterna Ramslätt och Fåglaslätt.  
 

5.5.4 Markanvändning 
En tydlig påverkan av kraftanläggningar/transformatorstationer, jordbruk samt 
enskilda fastigheter i närheten av vattentäkterna märks på innehållet av 
bekämpningsmedel i nästan alla grundvattentäkter i kommunen. På flera av 
vattenverken har det installerats kolfilter för att klara Livsmedelsverkets krav.  
Ca 12 % av Marks kommun används till jordbruksmark och inte alltför sällan är 
detta samma områden där det finns grundvattentillgångar i åars dalgångar. Förutom 
bekämpningsmedel kan även gödsel vara problem för vattenkvaliteten i 
närliggande vattentäkter. Även potentiellt nya grundvattentäkter torde ha samma 
problem med bekämpningsmedel i vattnet. 
 
Skogsbruk innebär en risk för försämrad vattenkvalitet främst genom spridning av 
gödsel och bekämpningsmedel och förekomst av näringsläckage till följd av att 
trädens upptag av näringsämnen minskar vid till exempel kalhuggning. Skogsbruk 
och därigenom användning av bekämpningsmedel har endast bedömts till en risk 
för Älekulla vattentäkt av de befintliga vattentäkterna. 
 
Täktverksamheter (brytning av naturmaterial som t.ex. berg, grus, sand, morän, 
matjord, lera eller torv) bedrivs på flera ställen i kommunen, men ingen av dessa 
bedöms i dagsläget påverka de befintliga grundvattentäkterna.  
 

5.5.5 Vägar, järnvägar, transport av farligt gods 
Enligt riskanalyserna gjorda vid framtagande av vattenskyddsområden är vägar, 
järnvägar och transporter främst ett problem för vattentäkterna för centralorten, 
dvs. Ramslätt, där väg 41 går igenom vattenskyddsområdet, Fåglaslätt, vägen 
mellan Fritsla och Borås, Örby, där väg 156 och 526 båda har transporter av farligt 
gods, samt Risäng, där Brättingstorpsvägen med tung trafik går nära vattentäkten. 
Även för Öxnevalla har en väg bedömts som en betydande risk, nämligen vägen 
mellan Torestorp och Horred. 
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Figur 12 Rekommenderade vägar för farligt gods (SRV, 2008) 

 
Enligt Räddningsverkets väginformation om farligt gods är väg 41 s.k. primärled 
och väg 156 sekundärled där farligt gods transporter är rekommenderade att köra 
(se Figur 12).   
 

5.5.6 Klimatförändringar 
I ett längre perspektiv kan klimatförändringar ha en stor påverkan på 
vattentäkterna. Klimatförändringarna är till viss del redan här och medför risk för 
att grundvattnet får sämre kvalitet och blir mer svårbehandlat. Dessa 
kvalitetsförändringar antas fortsätta. I de riskanalyser som redan har genomförts för 
kommunens vattentäkter har klimatförändringarnas effekter på grundvattnet inte 
tagits med. Det är därför inte möjligt att på befintligt underlag ställa hotet från 
klimatförändringar i relation till övriga hot.  
 

5.5.6.1 Påverkan på grundvattnet:  

Marken kommer att vara vattenmättad under längre perioder på vinterhalvåret. Det 
medför att grundvattnets sammansättning förändras kemiskt med mer löst järn och 
mangan samt minskad buffringskapacitet. Bakterier bryts ned bäst i den icke-
mättade zonen ovanför grundvattenytan. När grundvattnet når ända upp till 
markytan, är risken större att mikroorganismer följer med grundvattnet, vilket kan 
ge sämre kvalitet på grundvattnet även ur bakteriell synpunkt. Utlakningen av 
humusämnen kommer att öka. Sommartid kommer marken och mindre vattendrag 
bli mer uttorkade. Vissa grundvattenmagasin kan bli hårdare belastade under 
sommaren. 
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Kapacitet 
Med ökad nederbörd kommer även grundvattenbildningen att öka, även om högre 
temperatur vissa delar av året även leder till ökad avdunstning. Det innebär att 
grundvattennivåerna allmänt kommer att stiga och tillgången till grundvatten vara 
god. Undantaget kan risken för kapacitetsbrist uppkomma vid uttag i små 
förekomster med korta uppehållstider under längre perioder med torka. 
 
Kvalitet 
Erfarenheten från flera grundvattenverk som fått kvalitetsförsämringar i råvatten, 
som kan kopplas till klimateffekter, är höjt färgtal samt ökade halter järn och 
mangan; infiltrationsbassänger har behövt rensas oftare och problemen accentureas 
vid höga flöden. 

 

5.5.6.2 Påverkan på ytvatten: 

Årsmedelflödet i vattendrag blir högre pga. större årsnederbörd. Vårfloden blir 
mindre markant, medan översvämningar kommer i flera omgångar under 
vinterhalvåret, med ökad risk för skred. Vattnet kommer att spola med sig mer 
mikroorganismer från markytorna. Sommartid kommer marken och de mindre 
vattendragen bli mer uttorkade pga. mindre nederbörd och högre temperatur.  
 
I sjöarna kommer temperaturen att bli högre, både sommar och vintertid. 
Tillrinningen kommer att föra med sig mer mikroorganismer till sjöarna från 
markytorna i avrinningsområdet. Flora och fauna ändras med risk för algblomning 
och toxiner. Det blir mer humusämnen i vattnet vilket ger vattnet färg och kan göra 
det mer svårbehandlat vid dricksvattenproduktion. 
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5.5.7 Sammanställning Hot och påverkan 
Tabell 4 Sammanfattning av hot och påverkan 

 

C
en

tr
al

or
te

n 

H
aj

om
 

H
ys

sn
a 

S
ät

il
a 

 

U
bb

hu
lt 

B
jö

rk
et

or
p 

Ö
xn

ev
al

la
  

Ö
xa

bä
ck

 

Ä
le

ku
ll

a 

H
ab

y 

Avloppsledningar 
inom skyddsomr. 

X   X       

Miljöfarliga verks.           
Förorenade omr. X          
Markanvändning X X X X  X X X X X 
Vägar, järnvägar  X   X   X    
Klimatförändringar X          

 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att markanvändning (förläggande av 
industriområden i närheten av vattentäkt, bekämpningsmedel i grundvatten till följd 
av jordbruk och enskild användning) och klimatförändringar, framför allt i form av 
sämre vattenkvalitet vid de täkter som har inducerad infiltration, är de hot som kan 
vara problem för vattenförsörjningen i Marks kommun på lång sikt. Generellt krävs 
även en ökad förnyelsetakt på ledningsnätet.  
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5.6 VA-försörjning av omvandlingsområden 

I kommunen finns ett antal områden med samlad bebyggelse, där va-försörjningen 
hittills lösts enskilt, antingen med helt enskilda lösningar eller genom 
samfälligheter. Områdena skiljer sig åt en hel del. Två särskilda utredningsuppdrag 
har nyligen genomförts med koppling till detta: 

I. Principförslag för ett nytt avloppsreningsverk vid Östra Ingsjön för Hägnen 
& Ubbhult. Utredningen har genomförts av Provab. 

II. En utredning av förutsättningarna för VA-upprustning av sex 
omvandlingsområden: Solvik, Vänåkra,  Hägnen, Dyrenäs, Flohult, 
Stärnhult-Balltjärn, Svansjökulle. Utredning har genomförts av Geosigma. 

 

5.6.1 Solvik & Vänåkra 
För Solvik och Vänåkra har utredningen visat att en anslutning till det kommunala 
va-nätet med kommunalt huvudmannaskap är den enda rimliga lösningen. Inga 
andra alternativ har övervägts vidare i denna VA-försörjningsplan. 
 

5.6.2 Hägnen 
Avloppsfrågan i Hägnen är akut. En permanentning av området pågår och 
befintliga avloppslösningar är undermåliga. Dessutom finns intresse av utökad 
exploatering. Med det stora antalet fastigheter som kan bli aktuellt att va-försörja 
enligt framtagna planskisser för Ubbhult-Hägnen bedöms ett kommunalt 
huvudmannaskap vara lämpligaste lösning. Kommunen har därför låtit genomföra 
en processutredning för ett helt nytt avloppsreningsverk väster om Hägnen med 
utlopp till Östra Ingsjön. Utredningen har utförts av Provab.  
 
Att bygga ett helt nytt avloppsreningsverk vid Östra Ingsjön är kostsamt och det 
skulle riskera att bli en mycket utdragen tillståndsprocess, med hänsyn till berörda 
sakägare. Med det helhetsgrepp för VA-försörjningen som tas i denna VA-
försörjningsplan, (se kapitel längre fram), framgår att det tekniskt, ekonomiskt och 
miljömässigt är bättre med överföringsledningar från Hängen via Ubbhult och 
vidare ner till Sätila för att få en permanent va-lösning för Hägnen och Ubbhult. 
Detta är den mesta akuta av de överföringsledningar som föreslås i denna 
utredning. Vid Sätila finns kapacitet att va-försörja befintlig befolkning vid Hägnen 
och Ubbhult under några år framåt. Med en ökande befolkning vid Ubbhult-
Hägnen enligt planskisserna och Sätila, blir det på sikt nödvändigt med överföring 
även mellan Sätila och Skene.  
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5.6.3 Dyrenäs & Flohult 
Flohult ligger så nära Sätila att överföring till Sätila är det enda rimliga. Den 
teknisk-ekonomiska utredningen som gjorts för områdena visar att det lämpligaste 
sättet att ordna med en samlad va-försörjning för både Dyrenäs och Flohult är via 
överföring till Sätila. Det förekommer svårbehandlade flourider i befintligt 
råvatten. Lygnern är en mycket skyddsvärd recipient och skyddet bedöms bli 
betydligt bättre vid överföringsledningar än vid lokala reningsverk. Det är givetvis 
önskvärt att överföringsledningen kan ordnas så snart som möjligt, men då det 
finnas andra överföringar som tidsmässigt är högre prioriterade pga mer akuta 
problem bör anslutning av Dyrenäs och Flohult avvakta ett antal år. Med beaktande 
av recipientskyddet och antalet fastigheter i Dyrenäs samt Flohults närhet till Sätila 
talar för ett kommunalt huvudmannaskap. 
 
Kommunens planavdelning bör påbörja utredning om exploatering ska möjliggöras 
även i anslutning till denna överföringsledning. Tidsmässigt bör dock 
planutredningarna omkring överföringsledningarna från Hägnen hela vägen till 
Skene ges företräde. 
 

5.6.4 Svansjökulle 
Svansjökulle är så avlägset från befintlig och föreslagen kommunal va-försörjning 
så det är uteslutet att bygga samman det med kommunalt va-nät. Då det är ett 
relativt litet antal fastigheter som ligger relativt utspritt, bedöms Va-försörjningen 
behöva ordnas med gemensamhetsanläggning utan kommunalt huvudmannaskap. 
 

5.6.5 Stjärnhult – Balltjärn 
Jämfört med övriga utredda områden är det inte mycket som talar för ett 
kommunalt va-ansvar för detta område i dagsläget. Även för flera år framåt bör va-
försörjningen lösas med samfällda lösningar. På längre sikt kan man tänka sig 
kommunala överföringsledningar från Hyssna upp mot Hällingsjö längs väg 156. 
Vid den tidpunkten då det skulle bli aktuellt blir det naturligt att även va-ansluta 
bebyggelsen längs vägen samt att möjliggöra ny exploatering längs vägen. Det 
finns inte i närheten lika akuta problem med va-försörjningen eller några andra 
faktorer av avgörande betydelse för att tidigarelägga en sådan överföringsledning. 
Kommunens ekonomi kommer att bli så hårt belastad av de akuta och nödvändiga 
åtgärderna som föreslås under de närmsta 10 åren att det knappast kommer kunna 
finnas utrymme för en va-utbyggnad längs väg 156 samtidigt. Med tanke på alla 
möjligheter till nya bebyggelseområden som bör kunna erbjudas längs de 
föreslagna ledningsstråken borde det inte heller vara behov av tillskapa några större  
nya sammanhängande exploateringsområden längs väg 156 mellan Hyssna under 
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de närmsta åren. Detta bör inte heller ses som något hinder för motiverad 
exploatering längs väg 156, men en större samlad va-utbyggnad bör rimligen vänta 
tills övriga mer akuta va-försörjningsfågor i kommunen har lösts. 
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6 Potentiella vattentäkter  

En mängd utredningar har gjorts i kommunen angående potentiella vattentäkter 
både för att stärka kapaciteten i centralorten samt till reservvattentäkter.  
 
Avseende nya områden för grundvattentäkt hänvisas även till Karta 5 som på ett 
översiktligt sätt redovisar områden i jord och berg avgränsade med avseende på 
bedöms uttagsmängd. Därtill finns bra läsning i Bo Linds Vattenöversikt 
Grundvatten från 1991, framtagen för Marks kommun samt Centralortens 
grundvattentillgångar (VIAK AB, 1989). 
 

6.1 Ytvatten 

Västra och Östra Öresjön har utretts som ytvattentäkter eller som komplement till 
grundvatten genom ökad konstgjord grundvattenbildning i Örbydeltat. 
Som ytvattentäkt rekommenderas Västra Öresjön pga. den något bättre 
vattenkvaliteten samt möjlighet till en djupare intagspunkt. Örbydeltat är av 
intresse pga. att det ligger i ett annat tillrinningsområde än de övriga befintliga 
vattentäkterna och att ytterligare konstgjord grundvattenbildning skulle kunna vara 
ett bra alternativ ur risksynpunkt som komplement till den befintliga 
vattenförsörjningen. Ytor för bassänginfiltration finns tillgängliga för att täcka hela 
centralortens framtida behov om ca 5600 m3/d. För denna lösning krävs att 
vattendomen för Örby utökas (Blom, Wahlberg och Ivarsson, 2006-04-05).    
 
Lygnern sträcker sig från Fjärås till Sätila i Marks kommun. Den är 33 km2 vilket 
gör den till Hallands största sjö och Västsveriges fjärde största. Kungsbacka 
kommun använder Lygnern som råvattentäkt för konstgjord grundvattenbildning 
vid Fjärås Bräcka. Sjön skulle kunna fungera som ytvattentäkt för Marks kommun, 
med ett ytvattenverk placerat vid Sätila. Sjön har tidigare varit försurad och 
genomgått kalkningsprogram, men idag är vattenkvaliteten är god. Sjön avvattnas 
av Rolfsån till Kungsbackafjorden.  
 

6.2 Grundvatten i jord 

Sydväst om Marsjön (Gullberg) finns en deltabildning med bedömd god 
grundvattentillgång. Förekomsten är ca 0,5 km2 stor men jorddjupen är osäkra och 
därmed även magasinets storlek. Området ligger mindre än 2 km från vattenuttaget 
i Risäng och är, tillsammans med en sprickzon i berg med hög vattenförande 
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förmåga, utpekat i FÖP2008 för centralorten vilka bör tas hänsyn till som potentiell 
vattentäkt. 
 
Norr om Hyssna samhälle och längs med Surtan förekommer isälvssediment i 
deltaform inom ett område av ca 4 km2. Större uttag i jordlagren är inte känt och 
förekomsten är outredd med avseende på grundvattenmängd och -kvalitet. 
Jordlagren är dock allmänt tunna men borrningar vid kyrkan visar på jorddjup på 
upptill 28 meter.  
 
Söder om Hyssna längs Surtan vid Friared, har jorddjup om 16 meter påträffats i 
dalgångens centrala del och vid Hjorttorp (N. Hajom) har grus och sand påträffats i 
18 meter mäktiga jordlager. Några undersökningar med syfte att utreda områdena 
som grundvattentäkt är inte kända. 
 
I Skene finns även en brunn som i dagsläget ej används, men kan ge ca 20-25 l/s. 
Denna brunn är ingen ideal vattentäkt eftersom den ligger i ett industriområde, 
Assbergs industriområde. Vattenkvaliteten är tveksam då det vattenförande lagret 
ligger mycket djupt, ca 70 m under ett lerlager och det råder dåliga 
syreförhållanden med resulterande höga manganhalter i vattnet. 
 
 

6.3 Grundvatten i berg 

Berggrunden i Marks kommun har tämligen goda uttagsmöjligheter. 
Medianbrunnen i kommunen är 80 meter djup och ger 1 200 l/timme, baserat på 
SGU:s brunnsarkiv. Områden norr om och nordost om Kinna bedöms ha mycket 
goda uttagskapaciteter. 
 
I flera områden i kommunen förekommer dock höga järn- och manganhalter vilket 
kräver beredning. Särskilt höga är halterna i omgivningen av Lygnern och söder 
därom, nordväst om Hyssna, norr om Fritsla och söder om Öxabäck. 
 
Mot bakgrund av studier av berggrundens sprickmönster och kapacitetsdata från 
nära 600 bergbrunnar har olika områden bedömts ha bättre förutsättningar för stora 
grundvattenuttag än andra. Särskilt kan nämnas ett område mellan Hyssna och 
Stora Hålsjön ned till Berghem där även järn- och manganhalterna förväntas vara 
låga. 
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7 Vattenbalans: behov och 
kapacitet idag och år 2030 

7.1 Framtida vattenförbrukning  

Enligt Svenskt Vatten har vattenförbrukningen per person minskat med 10 % under 
den senaste tioårsperioden främst för att moderna installationer (disk- och 
tvättmaskiner, WC) förbrukar mindre vatten än äldre. I Marks kommun har 
debiterad vattenmängd per person minskat från ca 200 liter per person och dygn till 
ca 180 liter per person och dygn på 11 år i genomsnitt (se Figur 13). Detta är räknat 
på total debiterad vattenförbrukning och inkluderar därför förutom 
hushållsförbrukningen även allmänförbrukning, kontor och industri m.m. 
Vattenförbrukningen varierar dock mellan orterna. Vattenanvändningen kan antas 
fortsätta minska något ytterligare under kommande år bl.a. till följd av högre 
vattenpris. På kontinenten där vattnet ofta kostar mer, är förbrukningen lägre, t.ex. 
ca 130 liter vatten per person och dygn i Danmark.  
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Figur 13 Debiterad vattenförbrukning i kommunen har minskat med 8 % på 11 år. 
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Sammantaget kan den framtida vattenförbrukningen beräknas utifrån ovanstående 
resonemang om befolkningsutveckling och vattenförbrukning. Förbrukningen per 
person väntas ligga mellan ca 150-180 l/pers, men beräkning har gjorts med dagens 
vattenförbrukning på 180 l/p,dygn. Flera olika beräkningar kan göras för hur 
vattenförbrukningen i kommunen utvecklas. Metoden som används här baseras på 
prognoserna för befolkningsutvecklingen redovisade i kap 4. Av 
befolkningsökningen ansluts uppskattningsvis ca 90 % till den kommunala VA-
försörjningen och ett läckage om 30-35 % läggs till, se bilaga 5.    
 
Tabell 5 Beräknad framtida vattenförbrukning 

Ort/Produktions- 
anläggning 

Produktion 
2008, m3/d 

Antal anslutna 
År 2030 

Vattenförbrukning 
År 2030, m3/d 

Centralorten  4 894  20 150  4 896 
Hajom  10  55  13 
Hyssna  73  644  151 
Sätila  276  1 869  437 
Ubbhult  20  1 100  257 
Björketorp  100  850  199 
Öxnevalla  430  1 816  425 
Öxabäck  75  350  82 
Älekulla  18  134  31 

 
 

7.2 Läckage från ledningsnätet  

I kommunen arbetas med s.k. DUF-planer, drift, underhåll och förnyelse av 
ledningsnätet, och i dessa ingår även saneringsplaner som krävts av 
tillsynsmyndigheten. Syftet är att skapa en långsiktig hållbar underhållsplanering. 
 
Basnivån på förbättringsinsatserna ligger förslagsvis på 0,3 % av längden ledningar 
vid slutet av respektive år. Detta svarar mot en genomsnittlig omsättningstakt för 
utbyte av hela ledningsnätet på 330 år. Detta är att betrakta som en miniminivå som 
kommunen bör uppnå, oberoende av om man har några driftstörningar eller ej. 
Förbättringsinsatserna på ledningsnätet planeras i 5-årsintervall och basnivån 
justeras upp med koppling till aktuell utveckling av inrapporterade störningar på 
ledningsnätet. 
 
Den nuvarande underhållsnivån för flera delverksamheter ligger under basnivån 
eller miniminivån (<0,1 %) för ett acceptabelt långsiktigt hållbart underhåll.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att underhållsåtgärder varit nedprioriterade 
under alltför lång tid. Detta resulterar nu i ett accelererande åtgärdsbehov som i 
kombination med ökade kostnader för personal, material och entreprenader innebär 
kraftigt ökade och ofinansierade driftkostnader. 
 
Från ledningsnätet sker ett utläckage på ca 600 000 m3, motsvarande drygt 30 % av 
producerad volym. Detta är något högre än normalt med svenska förutsättningar 
och förutsätter kraftfulla förnyelseåtgärder för att minska i omfattning. Läckaget 
varierar mellan orterna i kommunen, men i beräkningar för dimensionerande 
framtida vattenförbrukning har genomsnittet använts.  
 

7.3 Framtida reservvattenbehov 

Det är av avgörande betydelse för dricksvattenförsörjningens uthållighet att det 
finns reservvattentäkter, speciellt om risk- och säkerhetsanalyser har visat att de 
ordinarie täkterna är utsatta för stora föroreningsrisker. Reservvattentäkter är 
följaktligen en viktig fråga i beredskapsarbetet. Livsmedelslagstiftningen innehåller 
dock inga krav på att en producent ska anordna alternativ dricksvattenförsörjning 
(Livsmedelsverket, 2006-03-01), utan detta är en policyfråga i kommunen. 
 
Målet med reservvatten är att VA-abonnenten inte skall lida skada om något icke 
önskvärt skulle ske med ordinarie vattenförsörjning. Detta ställer i praktiken krav 
på att en reservvattenproduktion i praktiken skall vara i drift inom några timmar, 
beroende på vattenmagasinen i reservoarer.  
 
Vattenbehovet varierar och i praktiken behöver två fall kunna tillfredställas, 
maxdygnsflöde och årsflöde. Maxdygnsflödet ställer krav på uttagsbrunnar och 
flödeskapaciteten vid respektive vattenverk medan årsflödet ställer krav på 
tillrinning och magasineringsförmåga hos vattentäkten. 
 

Centralorten 
För centralorten finns redan idag en viss säkerhet mot kortare haverier genom att 
fyra olika vattentäkter och vattenverk försörjer centralorten. För att tillse att den 
största vattentäkten kan utgå utan att vattenförsörjningen för samhället äventyras 
krävs antingen en utvidgning av de mindre vattentäkterna eller en ny 
reservvattentäkt.  
 
Med hänsyn till framtida maxdygnsförbrukning, som bedöms till ca 6400 m3 
(vattenförbrukning år 2030*1,3), kan vatten från övriga täkter inte klara ett bortfall 
av Ramslätt vattentäkt.  
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Figur 14 Centralortens behov vid maxdygn och nuvarande möjligt uttag i täkterna 
 
Om Ramslätt inte kan leverera något vatten kan övriga täkter inte klara 
vattenförsörjningen vid maxdygnsflöde. Situationen blir betydligt allvarligare om 
ytterliggare en vattentäkt måste tas ur drift. För att klara maxdygn år 2030 krävs att 
befintliga täkter utökas till möjligt uttag (se bilaga 5) och Skene reservvattentäkt 
tas i drift. Detta skulle sammanlagt ge ca 7200 m3/d, om Ramslätt inte kan leverera 
något vatten.  
 
På årsbasis med medeldygnsförbrukning år 2030 krävs ca 1,8 Mm3 för centralorten. 
Vid ett bortfall av Ramslätt vattentäkt kan detta inte täckas av de övriga 
vattentäkterna som kan leverera ca 1,5 Mm3/år tillsammans. Tillsammans med 
Skene reservvattentäkt eller om de befintliga täkterna utökas till möjligt uttag kan 
medeldygnsförbrukningen täckas om Ramslätt utgått. 
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Figur 15 Centralortens behov på årsbasis och nuvarande möjligt uttag i täkterna 

 
Med hänsyn till att vattenförsörjningen sker från skilda täkter kan ambitionen med 
reservvatten sättas på olika nivåer. Det här resonemanget är något förenklat då 
Ramslätt vattentäkt är uppdelat i två separata grundvattenmagasin med lerlager 
emellan och brunnar finns till de båda magasinen (BII tar vatten från det ena och 
B4 och B5 från det andra). Den största vattentäkten bör dock kunna ersättas av de 
övriga samt reservtäkt.  
 

Övriga orter 
För de mindre orterna Sätila, Hyssna, Björketorp, Älekulla, Haby, Öxnevalla, 
Ubbhult och Hajom saknas reservvattentäkt. Med tanke på storleken kan dessa 
förses med reservvatten från centralorten, men det är en fördel ur 
säkerhetssynpunkt om de är sammanbundna.  
 
 

7.4 Vattenbalans idag och år 2030 

Befintligt vattenuttag, prognostiserad förbrukning år 2030, samt bedömd kapacitet 
för befintliga vattentäkter år 2030 har sammanställts i en vattenbalans för varje 
vattentäkt i bilaga 5. Vattenuttaget år 2030 är baserad på en prognos med hög 
befolkningstillväxt och dagens vattenproduktion per ansluten person (genomsnittlig 
vattenförbrukning på 180 l/p,dygn, samt oförändrat läckage). Maxdygn är beräknat 
som medeldygn gånger en faktor 1,3 för orterna med högreservoar och 1,6 för 
orterna utan högreservoar.  
 
Vattenbalansen redovisas i tabellen i bilaga 5 och ger följande resultat: 
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 I dagsläget klarar de befintliga täkterna att leverera den efterfrågade 

mängden, för medeldygnsproduktion till samtliga orter. För maxdygn visar 
beräkningarna på att Sätila och Hajom har problem i dagsläget. Det kan 
delvis bero på felvisningar på vattenmätare. 

 
 I centralorten klarar de befintliga vattentäkterna det beräknade 

medeldygnsuttaget för år 2030. Grusförekomsterna i sig tål också ett större 
uttag än idag, men för att få upp allt vatten som svarar mot 
maxdygnsförbrukning år 2030 kan det behövas några nya brunnar och 
mindre kapacitetsökningar på pumpar mm.  

 
 Det finns dock inte någon marginal för bortfall för någon utav 

vattentäkterna (ej heller Risäng, som egentligen är reservvattentäkt) och 
reservvatten bör därför säkerställas.  

 
 Orterna med störst framtida kapacitetsproblem är Sätila och Hyssna. För 

ett framtida scenario med hög befolkningstillväxt och samma 
vattenförbrukning per person som idag har vattentäkterna i Sätila och 
Hyssna inte tillräcklig kapacitet vid medeldygn. Om alla invånare i 
Ubbhult/Hägnen ansluts kan inte den befintliga brunnen förse invånarna 
med vatten.  

 
 I de övriga mindre orterna i kommunen beräknas den befintliga 

kommunala vattenförsörjningen kunna leverera vatten till den kapacitet 
som efterfrågas även år 2030.  

 
 De mindre orterna har inga reservvattentäkter, men med tanke på storleken 

kan dessa förses med vatten från centralorten om problem skulle uppstå 
med ordinarie täkter.  

 
 För Öxnevalla vattentäkt måste vattendomen uppjusteras för att täcka 

behovet.  
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8 Åtgärdsbehov  

Tabell 6 Sammanställning åtgärdsbehov 
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 Med den prognostiserade befolkningsutvecklingen till år 2030 beräknas 

befintliga vattentäkter inte ha tillfredsställande kapacitet för Ubbhult, 
Sätila, Hyssna och Hajom. För Hägnen görs provpumpningar för 
närvarande för nya bergborrade brunnar.  

 
 De grusförekomster som ger grundvatten till centralorten bedöms ha god 

kapacitet, men vattentäkterna kan behöva kompletteras med enstaka nya 
brunnar för att möta ett större framtida vattenbehov. 

 
 För Öxabäck har tillstånd redan sökts för en ny brunn och därför bedöms 

inte kapacitetsbristen kvarstå år 2030.  
 
 Generellt har vattenverken god standard och förnyelsebehovet är inte akut.  
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 Ubbhult, Hyssna, Hajom, Älekulla och Öxabäck har problem med järn och 
mangan.  

 
 Centralortens vattentäkter kan få högre halter av humusämnen som en följd 

av framtida klimatförändringar. 
 
 För centralorten är det angeläget att reservvattenförsörjningen säkerställs.  

 
 För de mellanstora orterna är det inte lika viktigt, men ändå fördelaktigt 

med högre leveranssäkerhet. 
 
 För de minste orterna i kommunen bedöms reservvattenförsörjningen 

kunna lösas via vatten från centralorten 
 
 Avloppsreningsverken i Ubbhult, Sätila, Hyssna, Hajom och Björketorp 

har en begränsad livslängd och måste uppgraderas eller anslutas till det 
större avloppsreningsverket i Skene. När avloppsreningsverket i Rydal 
några år senare behöver upprustas är överföring till Skene mest rimligt.  

 
 En dagvattenpolicy bör tas fram för att få en balanserad hantering av 

dagvattnet, samt en större förståelse i kommunen för varför grundvattnet 
måste skyddas bestämt i vissa områden medan det kan vara helt ok med 
infiltration av dagvatten i andra områden.  

 
 Avlopps/slamhanteringen för Skene reningsverk bör utvecklas så att 

näringsämnena, främst fosfor kan återföras till åkermark och så att energin 
i avloppet kan utnyttjas exempelvis som biogas. 

 
 Omvandlingsområden i kommunens nordvästra delar. För ett antal 

områden skulle det vara fördelaktigt om VA-försörjningen kan ordnas i ett 
större sammanhang. Framför allt skulle det innebära bättre 
dricksvattenkvalitet för berörda fastigheter, färre utsläppspunkter av mer 
eller mindre behandlat avloppsvatten samt ökade möjligheter till 
exploatering i attraktiva områden. I dagsläget krävs åtgärder och dessa är 
kostsamma om de ska ordnas lokalt. Bl.a. ett miniavloppsreningsverk i 
Hägnen måste åtgärdas då det är problem med grundläggningen.  
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9 Åtgärdsalternativ 

9.1 Principer för val av alternativ  

För att hantera de behov som kommunen står inför inom vatten- och 
avloppsförsörjning finns olika vägar att gå. Störst åtgärdsbehov finns i kommunens 
nordvästra delar och utredningen har koncentrerats på lösningar för dessa områden.  
 

9.1.1 Överföringsledningar vs lokala lösningar 
Successivt ökande krav på dricksvattenkvalitet och reningsgrad på 
avloppsreningsverk medför allt större behandlingsbehov på de vattenverk och 
avloppsreningsverk som är i drift. Även de administrativa rutinerna kring va-
anläggningarna blir allt mer tids- och kostnadskrävande. Under många årtionden 
har därför överföringsledningar för både dricksvatten och avloppsvatten till 
storskaliga anläggningar allt mer ersatt de lokala va-anläggningarna. Detta gäller 
särskilt för avloppsreningsverken där skalfördelarna är större än för reningsverken. 
En annan viktig aspekt är den säkerhet det kan ge med sammankopplade system. I 
Marks kommuns fall innebär sammanbyggda system att både kapacitetsproblem 
och reservvattenfrågan löses.  
 
Det medför större robusthet i vattenförsörjningen och minskade kostnader för 
avloppsrening, genom att det blir färre avloppsreningsverk. Eftersom kommunen 
annars står inför stora upprustningsbehov på avloppsreningsverken inom de 
kommande åren bör ett principbeslut om sådan överföringsledning ska byggas eller 
inte tas relativt snart. En sammankoppling av avloppsnätet och nedläggning av de 
mindre avloppsreningsverken skonar de lokala recipienterna och insatser kan satsas 
på reningen på Skene avloppsreningsverk vilken kan förbättras. En rationalisering 
av drift- och jourverksamheten för vatten och avlopp kan också ske om 
överföringsledningar väljs.  
 
Den mest akuta frågan att lösa är avloppsförsörjningen för Ubbhult-Hägnen. Den 
mest uppenbara åtgärden som utreds för kommunens nordvästra delar är att bygga 
samman Hägnen, Ubbhult, Sätila och Hyssna med centralorten. Utbyggnad av 
överföringsledningar kan även göras i följande sträckningar: 
 Sätila - Flohult – Dyrenäs  
 Hajom  
 Hyssna – Stjärnhult (med möjlig förlängning till Hällingsjö, Härryda)   
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Utbyggnad av de kompletterande överföringarna kan göras i etapper och 
exploateringen av olika områden bör göras samordnat med VA-utbyggnaden. Detta 
talar för att vattenförsörjningsplanen bör vara nära sammanlänkad med 
kommunens övriga översiktsplanering och detaljplaneläggning.  
 
Förutom ekonomiska aspekter talar även skydd av recipienten Lygnern för en 
överföringsledning mellan Sätila, Flohult och Dyrenäs. Lygnern är Kungsbacka 
kommuns vattentäkt och utsläpp till Lygnern bör därför undvikas. Leds 
avloppsvattnet från omvandlingsområdena till det befintliga avloppsreningsverket i 
Skene skonas Lygnern från ytterligare belastningar. Råvattnet från den potentiella 
vattentäkt som skulle kunna förse Dyrenäs lokalt med dricksvatten innehåller 
flourid, vilket vanligen är dyrt och svårt och att behandla.  
 
När orter kopplas samman via överföringsledningar tas redan gjorda investeringar 
ofta tillvara genom att det gamla reningsverket byggs om till en pumpstation och 
ett gammalt vattenverk byggs om till en tryckstegringsstation. Att 
överföringsledningar byggs innebär vanligen inte att ett nya vatten- och 
avloppsreningsverk läggs ner. Att överföringsledningar byggs innebär däremot 
vanligen att kommunen slipper totalrenovera gamla vatten- och 
avloppsreningsverk.    
 

9.1.2 Yt- eller grundvatten? 
Utredningen har hittills inte visat på något avgörande skäl att överge de befintliga 
grundvattentäkterna för centralorten. Grundvatten bör därför behållas som bas till 
centralorten i de studerade alternativen. Grundvatten till vattenförsörjning har stora 
fördelar framför ytvatten både med avseende på råvattenvattenkvalitet (temperatur, 
innehåll av organiskt material, mikrobiologi, smak och lukt), klimatförändringar 
samt hot och påverkan. Det som främst gör ytvattenalternativ intressanta är att de 
ofta kan leverera stora dricksvattenmängder, men ett ytvattenbaserat alternativ är 
mer utsatt när det gäller direkt påverkan i råvattentäkten. I utredningen jämförs 
grundvattenalternativet med ett alternativ helt baserat på ytvatten och ett alternativ 
där stora delar baseras på ytvatten men en del fortfarande har grundvatten.  
 
Blandning av yt- och grundvatten som ordinarie eller reservvattentäkter bör 
undvikas eftersom kvalitetsproblem kan uppstå. Studier har visat på att 
vattenkvaliteten försämras med avseende på framförallt färgvärde när blandat 
vatten med annorlunda vattenkvalitet införs i ett ledningssystem där det tidigare har 
varit grundvatten som levererats. De förhöjda färgvärdena beror på att 
järnkorrosionsprodukter, i huvudsak från gamla ofodrade gjutjärnsrör, lossnar. 
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Kommunen har också egen dålig erfarenhet av att blanda vatten som producerats 
från grundvatten respektive ytvatten. 
 

9.1.3 Övrigt 
En fortsatt exploatering i ytterkanterna av skyddsområdena för reservvattentäkterna 
bör kunna ske om dagvattnet avleds ut från skyddsområdet. En dagvattenstrategi 
för att konkretisera detta för olika områden bör tas fram för att lösa dagens problem 
med markanvändning 
 
Någon uppmärksamhet bör även ges åt kommunens sydvästra del. 
Avloppsreningsverket i Björketorp måste åtgärdas inom en tioårsperiod. En 
utredning om överföring av avlopp till centralorten via Berghem har redan gjorts. 
En överföringsledning för dricksvatten skulle då antagligen läggas ned mellan 
orterna, vilket skulle bidra till minskad sårbarhet om en vattentäkt skulle slås ut. I 
det fall att Skene och Berghem förses med dricksvatten från ytvatten, blir det 
intressant att VA-försörjningen för Björketorp i stället byggs samman med Horred 
som även fortsättningsvis förutsätts ha grundvattenbaserad dricksvatten. Det blir då 
två överföringsvarianter, men de utreds inte vidare i denna plan:  

 Berghem - Björketorp - Horred eller enbart Björketorp - Horred  
 
Vissa frågeställningar kan vara intressanta att beakta i ett regionalt perspektiv: 

 Regional lösning med Lygnern som vattentäkt. 
 Gemensam vattenförsörjning med Kungsbacka med Lygnern som 

vattentäkt. 
 Gemensam vatten- och avloppsförsörjning för Ubbhult-Hägnen 

och Hällingsjö i Härryda kommun. Ledningsdragning längs 
Storåns dalgång bedöms dock som olämpligt med hänsyn till 
natur- och kulturintressen. 

 

9.2 Nollalternativet 

Ett nollalternativ har tagits fram för att kunna jämföra vad som är miniminivån på 
åtgärder som måste genomföras vid de olika orterna på både vattenförsörjning och 
avloppshanteringen för att uppfylla lagkrav, villkor och mål samt vad kostnaderna 
för detta skulle bli (se karta 6).  
 
Om VA-försörjningen även fortsättningsvis ordnas i varje ort för sig så måste ändå 
följande åtgärdas inom en snar framtid: 
 Reservvattenförsörjning till centralorten: Skene och Barrsjön tas i drift. 
 Kapacitetsförstärkning i Sätila och Hyssna 
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 Uppgradering av avloppsreningsverk i Hyssna, Hajom, Sätila, Ubbhult 
(och Hägnen) 

 I omvandlingsområdena (se karta 1) måste ett antal tekniska åtgärder till 
för att lösa den lokala VA-försörjningen och dessa åtgärder är inkluderade 
i nollalternativet. Huvudmannaskap för dessa är dock inte utredda. 

 
 

9.3 Grundvattenalternativet 

I grundvattenalternativet fortsätter hela kommunens dricksvattenförsörjning att vara 
baserad på de befintliga grundvattentäkterna och reservvattentäkterna med viss 
uppgradering av den tekniska utrustningen för att öka den totala kapaciteten av de 
befintliga täkterna (se karta 7). Den nordvästra delen av kommunen knyts samman 
med centralorten med överföringsledningar för dricksvatten och spillvattenavlopp. 
Vattenförsörjningen sker från centralorten och spillvattnet pumpas till Skene 
avloppsreningsverk. Denna utbyggnad kan göras i flera etapper.  
 
I detta alternativ löses centralortens reservvattenförsörjning genom att behålla och 
idriftsätta Skene reservvattentäkt samt utöka Ramslätts och Fåglaslätts möjliga uttag. 
Även Barrsjön bör vara reservvattentäkt i andra hand. 
 
Vatten- och avloppsförsörjningen i Sätila och Hyssna löses genom överföringsledning 
mellan Skene Skog och Sätila via Hyssna. Även Hajom knyts till denna ledning.  
 
Grundvattenalternativet ger ökad belastning på centralortens befintliga vattentäkter 
eftersom de även ska försörja orterna i nordväst. Sätilas vattentäkt har visserligen 
begränsad kapacitet, men god kvalitet och kan därför vara lämplig att ha kvar i 
permanent drift även i ett sammanbyggt dricksvattensystem. Det bidrar även till ökad 
leveranssäkerhet i Sätila och orterna i närområdet. Eventuellt behålls även Hyssna som 
vilande vattentäkt.  
 
Omvandlingsområde Dyrenäs och Flohult ansluts till systemet i Sätila. Ubbhult och 
Hägnen kopplas in på systemet via en ledning från Sätila via Håkanskila och Sjödal. 
Vid Ubbhult behålls vattentäkterna om kvalitén är tillräckligt god. Hajom vattentäkt 
behålls som vilande. Längs ledningsstråket mellan Sätila och Hyssna kan Brandstorp 
och eventuella nya expolateringsområden anslutas. Eventuellt kan även Balltjärn-
Stjärnhult anslutas till överföringsledningen vid Hyssna. 
 
Vatten- och avloppsledningar byggs ut även ut mellan Berghem och Björketorp och 
avloppsreningsverken Björketorp läggs ned. Vattenförsörjningen kommer däremot 
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förmodligen att fortsättningsvis att ske från Björketorps vattentäkt. På längre sikt när 
avloppsreningsverket i Horred står inför behov av större upprustning, kan även 
överföringsledningar byggas ut till Horred. Detta är dock ej med i 
kostnadsuppskattning. 
 

9.4 Grund- och ytvattenalternativet 

Eftersom grundvattentäkten i Sätila inte klarar av att på sikt försörja orten blir en 
alternativ lösning att ytvatten från Lygnern nyttjas för ett nytt ytvattenverk som 
försörjer Sätila, Hyssna, Dyrenäs, Flohult, Stjärnhult samt Skene. En 
överföringsledning dras till Håkankila, Ubbhult och Hägnen. 
Centralortens befintliga grundvattentäkter skulle även fortsättningsvis försörja Fritsla, 
Kinna, Örby och Rydal (se karta 8). 
 
Ytvatten och grundvatten bör inte blandas i ett ledningsnät som tidigare har försörjts i 
ett nät som levererat grundvatten pga. att kvalitetsproblem kan uppstå. Ledningsnätet i 
centralorten måste därför avgränsas och detta görs förslagsvis längs Viskan. 
 
I detta alternativ bör Skene behållas som vilande reservvattentäkt, men Barrsjön kan 
utgå som reservvattentäkt. Ramslätt, Fåglaslätt, Örby samt Risäng upprustas för att 
klara reservvattenförsörjning om ytvattenverket slås ut. 
 
Detta alternativ medför att en vattendom och ett skyddsområde för Lygnern och 
eventuellt Storån behöver tas fram. Detta kan vara mycket tidskrävande processer. 
 
Spillvattenavlopp från alla sammanknutna orter leds till Skene avloppsreningsverk.  
 
Spillvattenavlopp från orterna i den sydvästra delen leds till Skene alternativt till 
Horred. 
Även avloppsreningsverket i Björketorp måste åtgärdas inom en tioårsperiod. Av 
ekonomiska skäl är det önskvärt att leda spillvattnet från Björketorp till ett större 
avloppsreningsverk. I detta alternativ förses Skene och Berghem med dricksvatten 
från ytvatten. Eftersom yt- och grundvattenbaserat vatten inte bör blandas blir det 
intressant att VA-försörjningen för Björketorp i stället byggs samman med Horred 
som även fortsättningsvis förutsätts ha grundvattenbaserat dricksvatten. Detta 
förutsätter att avloppsreningsverket i Horred ska behållas och utvecklas även 
långsiktigt. 

 
 



 

  

2009-11-02 
Vatten- och avloppsförsörjningsplan 

 
Marks kommun 

 

68 (118)

9.5 Ytvattenalternativet 

I detta alternativ försörjs alla orterna i den nordvästra delen samt centralorten av ett 
ytvattenverk med råvatten från Lygnern (se karta 9). Omvandlingsområdena Hägnen, 
Ubbhult, Håkanskila, Flohult, Dyrenäs samt Stjärnhult kopplas in på systemet.  
  
De viktiga befintliga grundvattentäkterna vid Fritsla och Örby behålls som 
reservvattentäkter. Skene reservvattentäkt och Risäng vattentäkt avvecklas. 
Exploatering i dessa områden kan då göras med mindre hänsyn till skydd av 
grundvattnet, men samtidigt minskar tillgång och tillgänglighet av reservvatten.  
 
Även i detta alternativ krävs att en vattendom och ett skyddsområde för en ny 
ytvattentäkt tas fram. 
 
Spillvattenavlopp från orterna i hela norra delen av kommunen leds till Skene 
avloppsreningsverk. Spillvattenavlopp från orterna i den sydvästra delen leds till 
Skene alternativt till Horred. 
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10 Analys av alternativen 

10.1 Förutsättningar 

Dimensionerande vattenförbrukning för nya anläggningar är baserad på prognosen 
för befolkningsutvecklingen, genomsnittlig vattenförbrukning (180 l/pd), ett 
läckage på 30-35 % i kommunen, samt en maxdygnsfaktor på 1,3 (1,6 för de 
mindre orterna utan högreservoar). 
 
Befintliga vattenverk är i gott skick vilket medför att dessa utnyttjas för 
vattendistribution i respektive samhälle. För mindre samhällen där inget vattenverk 
existerar bedöms ingen utjämning behövas. Lokala ledningsnät är ej med i 
bedömningen.  
 
I uppskattningarna har inte överföringsledningarna mellan Björketorp och Berghem 
alternativt Horred tagits med. 
 
För beräkning av årskostnaderna används 75 års avskrivningstid för 
överföringsledningar och 17 års avskrivningstid för anläggningar. För ledningsnät 
inne i samhällen används idag vanligen avskrivningstiden 50 år. Vi anser det 
motiverat att använda 75 år för överföringsledningar mellan samhällen. (om 50 års 
avskrivningstid används i stället så blir den inbördes rangordningen mellan 
alternativen oförändrad). En särskild utredning om livslängden har bilagts. 
Låneräntan har satts till 4 procent. Kapitalkostnaden beräknas för år 1, med 
antagandet att alla investeringar görs år 1. Detta är givetvis inte realistiskt utan är 
enbart en metod för att kunna jämföra alternativen. I själva verket skiljer sig 
alternativen mycket åt när det gäller i vilken takt investeringarna behöver göras.  
 
Kostnaderna baseras på andra utredningar, kommunens teknik och 
serviceförvaltning, och bedömningar utifrån erfarenhet från liknande 
överföringsledningar, vattenverk pumpstationer och övriga arbeten. Kostnaderna är 
grovt bedömda, men bör kunna ge en bild av de inbördes skillnaderna mellan de 
jämförda alternativen. Driftskostnader är inte med i kostnadsberäkningarna pga. för 
mycket framtida osäkerheter. Det som med säkerhet kan sägas är att driftskostnader 
för vattenverk och avloppsreningsverk kommer att minska. I stället ökar 
energikostnader för pumpning. 
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10.2 Nollalternativet 

10.2.1 Investeringar 
 Idrifttagning av Barrsjön, nytt reservvattenverk (20 l/s):  20 Mkr   
 Idrifttagning av Skene, nytt reservvattenverk (30 l/s):   20 Mkr 
 Kapacitetsförstärkning Sätila (utbyggnad vattenverk,  

dock osäkert om det går):      10 Mkr  
 Kapacitetsförstärkning Hyssna (utbyggnad vattenverk):  10 Mkr 
 Uppgradering av Sätila avloppsreningsverk:   16-20 Mkr 
 Uppgradering av Hyssna avloppsreningsverk:   6-8 Mkr  
 Uppgradering av Hajom avloppsreningsverk:   2 Mkr  
 Lokala vatten- och avloppsreningsverk (ej lokala nät) 

o Flohult och Dyrenäs     17 Mkr 
o Stjärnhult och Balltjärn     6,5 Mkr 
o Ubbhult och Hägnen     24 Mkr 
o Sjödal       - 

 

Summa        138 Mkr 
 
 
 

10.2.2 Kapitalkostnad, År 1 
Kapitalkostnaden är beräknad utifrån avskrivningstider enl. ovan  

- Kapitalkostnad:       13,6 Mkr/år 
        
Summa:            ca. 14 Mkr/år 
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10.3 Grundvattenalternativet 

10.3.1 Investeringar 

I kostnadsuppskattningen ingår följande: 
 
 Ledningsdragning (vatten och avlopp), Skene Skog- 

Hyssna-Sätila, med avstickare till Hajom.    53,6 Mkr 
 Pumpstationer, Reservoarer,  

Tryckstegringsstationer,        8 Mkr 
 Idrifttagning av Skene reservvattenverk samt    

utökning av Ramslätt och Fåglaslätt.     20 Mkr 
 Överföringar (inkl. pumpstationer, ej lokala nät) 

o Flohult och Dyrenäs     16 Mkr 
o Stjärnhult och Balltjärn     8 Mkr 
o Ubbhult, Hägnen och Sjödal    29 Mkr 

 
Summa        135 Mkr 
 
 

10.3.2 Kapitalkostnad, År 1 
Kapitalkostnaden är beräknad utifrån avskrivningstider enl. ovan  

- Kapitalkostnad:       8,8 Mkr/år 
        
Summa:           ca. 9 Mkr/år 
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10.4 Grund- och ytvattenalternativ 

10.4.1 Investeringar 
I kostnadsuppskattningen ingår följande: 
 
 Ledningsdragning (vatten och avlopp), Skene Skog- 

Hyssna-Sätila, med avstickare till Hajom.    60 Mkr 
 Pumpstationer, Reservoarer,  

Tryckstegringsstationer,      14 Mkr 
 Traditionellt ytvattenverk; råvattenledning och  

pumpstation, kemisk fällning (kontinuerliga filter),  
kolfilter, desinficering och reservoar     84 Mkr 

 Överföringar (inkl. pumpstationer, ej lokala nät) 
o Flohult och Dyrenäs     16 Mkr 
o Stjärnhult och Balltjärn     8 Mkr 
o Ubbhult, Hägnen och Sjödal    29 Mkr 

 
Summa                  210 Mkr 
 
Kostnader för tillstånd för vattenverksamhet och skyddsområde är ej inkluderat.  
 

10.4.2 Kapitalkostnad, År 1 
Kapitalkostnaden är beräknad utifrån avskrivningstider enl. ovan Eventuella 
fallhöjdsersättningar för uttag från Lygnern har inte tagits med. 
 

- Kapitalkostnad:       16 Mkr/år 
        
Summa:             ca 16 Mkr/år 
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10.5 Ytvattenalternativ 

10.5.1 Investeringar 

I kostnadsuppskattningen ingår följande: 
 
 Ledningsdragning (vatten och avlopp), Skene Skog- 

Hyssna-Sätila, med avstickare till Hajom.     71 Mkr 
 Pumpstationer, Reservoarer,  

Tryckstegringsstationer,       25 Mkr 
 Traditionellt ytvattenverk; råvattenledning och  

pumpstation, kemisk fällning (kontinuerliga filter),  
kolfilter, desinficering och reservoar     106 Mkr 

 Överföringar (inkl. pumpstationer, ej lokala nät) 
o Flohult och Dyrenäs     16 Mkr 
o Stjärnhult och Balltjärn     8 Mkr 
o Ubbhult, Hägnen och Sjödal    29 Mkr 

 
Summa                   255 Mkr 
 
Kostnader tillkommer för att hålla Ramslätt, Fåglaslätt, Örby och Sätilla i 
reservvattenskick. 
Kostnader för tillstånd för vattenverksamhet och skyddsområde är ej inkluderat.  
 
 
 

10.5.2 Kapitalkostnad, År 1 
Kapitalkostnaden är beräknad utifrån avskrivningstider enl. ovan Eventuella 
fallhöjdsersättningar för uttag från Lygnern har inte tagits med. 
 

- Kapitalkostnad:       20 Mkr/år 
        
Summa:            ca. 20 Mkr/år 
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10.6 Jämförelse av alternativen 

Samlad jämförelse avseende årskostnader, leveranssäkerhet, förväntad kvalitet på 
levererat dricksvatten, påverkan på recipienter och andra kommuners vattentäkter 
etc. för alternativen. 
 

Tabell 7 Jämförelse av alternativ 

 Nollalt. Grund-
vatten 

Grund- 
och 

ytvatten 

Ytvatten 

Ekonomi     
Kapitalkostnad jämförda 
delar (Mkr/år) 

14 9 16 20 

Driftskostnader ±0 + – – 

Kvalitet & säkerhet*     
Leveranssäkerhet ±0 + + ±0 
Råvattenkvalitet temp ±0 ±0 – –  
Behandlingsbehov 
kemiska parametrar 

±0 + ±0 – 

Behandlingsbehov 
mikrobiolog. parametrar 

±0 ±0 – –  

Sårbarhet (grundvatten 
vs. ytvatten) 

±0 + – – 

Avloppspåverkan på 
dricksvattentäkter 

±0 + + + 

Exploateringsmöjligheter     
Befintliga 
orter/omvandlingsomr. 
samt längs 
ledningdragning 

±0 + + + 

 
*Med hänsyn till framtida klimatförändringar. 
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11 Fördjupning nordväst 

11.1 Utvecklings- och utredningsområden 

 

11.1.1 Sjödal 
Sjödal ligger i dag långt från befintliga kommunala va-system. Många av 
fastigheterna har ej acceptabla enskilda anläggningar. Som helhet anses va-
situationen inte vara hälso- och miljömässigt acceptabel. Kommunens 
utgångspunkt har därför hittills varit att va-försörjningen fortsättningsvis löses med 
samfällda va-anläggningar.  
 
Om en överföringsledning byggs ut mellan Sätila och Ubbhult via Sjödal, blir det 
naturliga att kommunen bör överväga ett kommunalt verksamhetsområde för 
vatten- och avlopp vid Sjödal. Att överföringsledningar dras fram vid Sjödal ger 
också helt andra förutsättningar för exploatering i området. VA-försörjningen kan 
då ordnas på ett betryggande sätt vilket medför att just VA-försörjningen inte 
längre blir ett hinder för exploatering.  
 
Söder om Sjödal planeras ett reservat för en vindkraftspark. Där är det inte aktuellt 
med ny exploatering. Det bidrar till att ledningssträckningen från Sjödal till Sätila 
inte bör följa grusvägen söder om Sjödal, utan i stället bör vika av österut mot 
Storåns dalgång. 
 
 

11.1.2 Storåns dalgång 
Längs västra sidan av Storåns dalgång finns vissa önskemål om att tillåta enstaka 
ny bebyggelse. Områdets karaktär klassas som värdefull ur natur- och 
rekreationssynpunkt vilket dels gör det attraktivt att bygga där, men en omfattande 
bebyggelse sannolikt skulle hota att förändra områdets karaktär negativt. Detta har 
poänterats i den gällande översiktsplanen.  
 
Ur va-synpunkt kan fastigheterna rent tekniskt anslutas till Sätilas 
verksamhetsområde för vatten och avlopp redan idag, men det innebär en viss 
överföringsledning som inte är motiverad enbart med hänsyn till befintliga 
fastigheters behov. Men liksom för Sjödal förändras situationen när/om 
överföringsledningar från Ubbhult/Hägnen dras fram vid Håkankila. Fastigheterna 
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i överföringsledningarnas närhet kommer då att ingå i ett större sammanhang och 
det då bli intressant ur ekonomisk synpunkt för kommunen att ordna med va-
försörjningen för dessa fastigheter. Ur ett va-perspektiv skulle denna sträckning 
möjliggöra nyexploatering i anslutning till södra delen västra sidan av Storåns 
dalgång. Fortfarande kvarstår frågan om hur mycket bebyggelse som är lämpligt att 
tillåta med hänsyn till natur- och kulturvärden. 
 
 

11.1.3 Väg 156: Hällingsjö – Hyssna 
En utbyggnad av kommunala överföringsledningar från Hyssna upp mot Hällingsjö 
längs väg 156 skulle göra det naturligt att va-ansluta bebyggelsen längs vägen samt 
att möjliggöra ny exploatering längs vägen: Lillaskog, Stjärnhult, Balltjärn, 
Dukared.  
 
Det finns inte i närheten lika akuta problem med va-försörjningen eller några andra 
faktorer av avgörande betydelse för att tidigarelägga en sådan överföringsledning. 
Detta bör inte heller ses som något hinder för motiverad exploatering längs väg 
156, men en större samlad va-utbyggnad bör rimligen vänta tills övriga mer akuta 
va-försörjningsfrågor i kommunen har lösts. 
 
 

11.2 Övriga förutsättningar och begränsningar 

11.2.1 Begränsad kapacitet vid Skene Skog  
Presenterade kalkyler bygger på att överföringsledningar i nordväst ansluts till 
befintligt ledningsnät i Skene Skog. Vattenledningen har en kapacitet på ca 20 l/s. 
Avloppssystemet har en hydraulisk kapacitet på ca 30-35 l/s, men vid långvarig 
belastning kan det bli bräddning längre ner i systemet. 
 
Vid fullt utbyggda överföringslednigar och prognostiserade anslutningar beräknas 
belastningen vid Skene Skog uppgå till ca 5500 – 6300 personer. Det ger ett 
dygnsmedelbehov för dricksvatten på ca 15 l/s och maxdygnet på ca 20/s. 
Motsvarande för avloppet är ca 30-40 l/s. Detta är under förutsättning att ett aktivt 
arbete med att åtgärda läckage skett i berörda områden. Om ytterligare områden 
skulle anslutas som exempelvis Hällingsjö, så behöver ledningarna från Skene 
Skog till Skene centrum bytas ut/kompletteras till en kostnad av uppskattningsvis 
25-35 Mkr. 
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11.3 Möjliga ledningsstråk 

 

11.3.1 Via Sjödal 
Denna sträckning medger en snabb lösning för de akuta va-försörjningsproblemen 
vid Hägnen. Föreslagen sträckning möjliggör exploatering en liten bit upp längs 
Storåns dalgång, från Sätila räknat, samt mellan Ubbhult och Sjödal.  
Det möjliggör dessutom en etappvis utbyggnad av systemet, vilket ger tid för 
planutredningar innan beslut om ledningsdimensioner från Sätila och Hyssna till 
Skene Skog behöver tas. I etapp 1 behöver ca 30 Mkr investeras. 
 

Figur 16 Sträckning via Sjödal. 
 

Utbyggnad av överföringsledningar görs i etapper fram till ca. år 2015, se karta 10: 
Etapp 1: Hägnen – Ubbhult – Sjödal – Sätila 

 

Utbyggnad av överföringsledningar görs i etapper fram till ca. år 2020, se karta 10: 
Etapp 2: Skene Skog – Hyssna 
Etapp 3: Hyssna – Sätila 
Etapp 4: Sätila – Flohult – Dyrenäs 
 

Utbyggnad av överföringsledningar görs i etapper fram till ca. år 2025, se karta 10: 
Etapp 5: Väg 156 – Hajom  
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11.3.1.1 Anslutning av Hällingsjö via Sjödal? 

 

 
Figur 17 Sträckning via Sjödal., etappindelning om även Hällingsjö ansluts. 

 
Föreslagen sträckning möjliggör anslutning av Hällingsjö via Ubbhult, se karta 21, 
men vid Sätila finns inte kapacitet att ta emot avloppet även från Hällingsjö. Därför 
skulle Hällingsjö inte kunna anslutas förrän överföringsledning är utbyggd hela 
vägen fram till Skene Skog. Överslagsberäkningar tyder på att även ledningen 
mellan Skene Skog och Skene behöver förstärkas om det ska gå att även ansluta 
Hällingsjö. Beslut om i fall Hällingsjö ska anslutas eller inte behöver tas redan vid 
etapp 1 trots att själva anslutning av Hällingsjö inte skulle genomföras förrän 
många år senare. Att beslutet måste tas redan i etapp 1 beror på att det har stor 
påverkan dimensioneringen av ledningarna mellan Ubbhult och Sätila. Det ställer 
krav på långsiktig samsyn mellan kommunerna. Även om det är tekniskt möjligt 
och vid första anblicken kan verka lämpligt med en lösning över 
kommungränserna, så talar det mesta tyvärr emot det i just detta fall.  
 
Om frågan anses angelägen från båda kommunerna så behöver en djupare 
utredning göras över hur många personer från befintlig och ny bebyggelse som 
skulle anslutas i olika punkter från år 1 tills år överföringsledningarna är helt 
utbyggda enligt de olika etapperna. 
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11.3.2 Via Väg 156 
Fördelen med denna sträckning är att det finns bra kommunikationer längs väg 
156. Sträckningen underlättar för en exploatering längs väg 156 mellan Hällsingsjö 
och Hyssna. Till skillnad från sträckningen via Sätila så blir inte Sätila 
avloppsreningsverk begränsande. Därför är denna sträckning lämpligare om stor 
vikt läggs vid möjligheten att ansluta Hällingsjö, men det skulle dra med sig stora 
merkostnader, eftersom en påkoppling av Hällingsjö kräver större ledningar, även 
från Skene Skog till Skene. Det som ändå är mest kritsikt med denna sträckning är 
att hela ledningssträckan Hägnen – Ubbhult – Hällingsjö – Hyssna – Skene 
behöver göras i en etapp, vilket ställer krav på stora investeringar, initialt ca 100 
Mkr i etapp 1, samt att alla dimensioner måste låsas i ett tidigt skede.  
 
Vid sjönära lägen, nära väg 156 och i anslutning till befintliga samhällen/byar kan 
man tänka sig att det skulle vara attraktivt med viss nyexploatering.  
 

 
Figur 18 Sträckning via Väg 156. 

 
Denna sträckning förutsätter att va-försörjningen i Sjödal löses med en 
gemensamhetsanläggning. 
 
Sträckningen innebär en investering som är ca 10 Mkr högre än dragningen via 
Sjödal. (utan anslutning av Hällingsjö). Kapitalkostnaden år 1 skulle bli ca 0,5 Mkr 
högre jämfört med dragning via Sjödal, om alla investeringar hade gjorts samtidigt 
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i båda sträckningarna. I verkligheten fördelas investeringarna i Sjödalsträckningen 
på fler år än i väg 156-sträckningen, vilket innebär att kapitalkostnaden under de 
första 10 åren blir betydligt större i väg 156-sträckningen. Efter 20-30 blir 
skillnaden i kapitalkostnad mindre mellan sträckningarna. 
 
De nedre delarna av Storåns dalgång skulle vid denna sträckning gå att ansluta till 
det lokala nätet i Sätila, (ej utritat på kartan). 
 
Utbyggnad av överföringsledningar görs i etapper fram till ca. år 2015, se karta 22: 

Etapp 1: Hägnen – Ubbhult – Hällingsjö – Hyssna – Skene 
 
Utbyggnad av överföringsledningar görs i etapper fram till ca. år 2020, se karta 22: 

Etapp 2: Hyssna – Sätila 
Etapp 3: Sätila – Flohult – Dyrenäs 

(Etapp 4: Kapacitetsförstärkning Skene Skog – Skene centrum) 
 

Utbyggnad av överföringsledningar görs i etapper fram till ca. år 2025, se karta 22: 
Etapp 5: Väg 156 – Hajom  
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11.3.3 Via Storåns dalgång 
Denna sträckning bygger på att Hägnen och Ubbhult leds till Hällingsjö och vidare 
längs Storåns dalgång till Sätila. Sträckningen måste anses som sämre än de övriga 
två sträckningarna av flera skäl. Ledningsdragningen blir längre och dyrare utan att 
ge några större mervärden. Sätila har inte kapacitet att ta emot bebyggelsen från 
både Hägnen, Ubbhult och Hällingsjö.  Hällingsjö kan därför inte anslutas förrän 
etapp 2 och 3 är klara. Eftersom dimensioneringen från Hällingsjö och hela vägen 
till Skene är beroende av om Hällingsjö ska anslutas eller inte krävs tidigt beslut 
om detta. Slutligen är det inte planmässigt lämpligt att tillåta några större 
exploateringsområden längs Storåns dalgång, förutom i södra delen, närmast Sätila, 
så det finns ingen större poäng med att ha ledningsdragningen just där.  
 

 
Figur 19 Sträckning via Storåns dalgång. 
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12 Systemval för avlopp 

12.1 Spillvatten 

12.1.1 För stadsbebyggelsen 
I miljöbalken anges att alla verksamhetsutövare att hushålla med naturresurser. De 
nationella miljömålen har ökat förväntningarna ytterligare på VA-
verksamhetsutövarna: I miljömålet god bebyggd miljö anges att minst 60% av 
fosforn i avlopp ska återföras till produktiv mark senast år 2015, varav minst 
hälften till åkermark. 
 
I Vattentjänstlagen § 10, förtydligas ytterligare att åtgärder för att tillgodose att 
detta kommer till stånd är att betrakta som nödvändig kostnad och att den som 
ansvarar för VA-verksamheten ska prioritera detta:  

”En allmän VA-anläggning ska ordnas och drivas så att den uppfyller 
de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och 
miljön och med hänsyn till intresset av en god hushållning med 
naturresurser.” 

 
I propositionen och förarbetena till lagen framgår att det i första hand kretslopp av 
fosfor som åsyftas, men även energifrågor och naturresurser i största allmänhet. 
 
Vilka sätt kan då Marks kommun möta detta? 
Det finns ett antal principiellt olika system för hantering av spillvattenavlopp: 

- Spillvattenhantering (allt avloppsvatten utom dag- och dränvatten) 
- Industriavlopp/verksamhetsavlopp 
- Klosettvattensortering (urin + fekalier) 
- Separat Urinsortering  
- Torrtoaletter, med eller utan urinsortering 
- Separat BDT-vattenhantering 

 
Denna VA-försörjningsplan har inte haft den omfattning och inriktning som behövs 
för att på ett vetenskapligt sätt överväga en principförändring av 
spillvattensystemet. I stället hämtas slutsatser från en av de mest genomgripande 
studier som gjorts i Sverige avseende dessa frågor: ”Systemstudie avlopp – En 
studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i 
Göteborgsregionen”. Där utreds 8 olika systemalternativ med inriktning på att 
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återföra en hög andel av näringsämnena, samt att ta vara på energiinnehållet på 
bästa sätt. Rapporten genomfördes 2005-2007 av Göteborgs stad, Gryaab, 
forskarbolaget Urban Water samt konsulter. Fokus låg i denna studie på VA-
försörjningen av Göteborg och de kommuner som är anslutna till Ryaverket i 
Göteborg. Resultaten måste ses som tillämpliga även för Marks kommun när det 
gäller all samlad bebyggelse som i dag försörjs med kommunalt vatten och avlopp. 
Däremot är slutsatserna bara delvis relevanta för områden i glesbebyggelse.  
 
Hur skulle avloppssystemet kunna utvecklas för att möta nya krav? Följande 
principiella strategier studerades:  
 

 
 
Några av de viktigaste slutsatserna från utredningen framgår av följande svar på 
projektdirektivets frågor, citat: 
 

”Ska ledningsnätets grundprincip ändras? (ex. svartvattensystem, 
urinsortering, separat industrisystem etc.) 
Det bedöms inte som fördelaktigt från hållbarhetssynpunkt att ändra 
avloppssystemets grundprincip, alltså avledning av blandat spillvatten till ett 
centralt reningsverk. Införandet av köksavfallskvarnar kan vara fördelaktig när 
slammet återförs till produktiv mark.  
 
Vid en översiktlig värdering av urinsortering studerades olika insamlingssystem 
för urin. Denna indikerade att urininsamling med ett ledningssystem inte var 
konkurrenskraftigt gentemot insamling med fordon antingen direkt vid egen 
fastighet eller efter koncentrering lokalt för mindre områden. Dessutom 
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bedömdes att urinsortering som enda åtgärd inte kan uppnå 60 %-målet för 
fosforåterföring som sätts i miljömålen. Urinsortering ingår därför 
inte i de undersökta systemalternativen.” 
 

”Ska man intensifiera bortkoppling av ”giftkällor”, ska man 
fortsätta i samma takt som hittills eller ska man sluta med detta 
arbete eftersom man ändå inte ska recirkulera slammet? 
 
Att intensifiera bortkopplingen av ”giftkällor” är entydigt bra från 
miljösynpunkt. De ”giftkällor” som lätt kan kopplas bort är dock i stort sett 
redan åtgärdade. Det som nu kan göras är lokala åtgärder som kräver större 
investeringar (t.ex. lakvattenrening), åtgärder som berör samhällssektorer 
utanför va-systemet och som därför inte är enkla att åtgärda, och åtgärder 
som kräver beslut av centrala nationella eller EU myndigheter. Det kommer 
därför att ta tid innan sådana åtgärder kan genomföras och ge förbättringar för 
miljön.” 
 
”Ska vi fortsätta att försöka att få slam till jordbruksmark eller kan 
näringsåterföringen bättre ske på annat sätt eller är den av mindre 
betydelse? 
Näringsåterföring har tillagts stor vikt i detta projekt, på grund av att det finns 
ett nationellt miljömål för fosfor. Viktningen av fosforåterföringen är alltså till 
stor del politisk. Det är svårt att värdera betydelsen av fosforåterföringen på 
vetenskapligt sätt, dvs. på grund av tillgängliga resurser och jämfört med andra 
kriterier. Den intressanta parametern är fosfor som ersätter mineralgödsel, i 
högre grad än fosfor som återförs till produktiv mark. 
 
Återföring av näringsämnen genom slam fordrar att ansträngningar görs för att 
minska tillförseln av oönskade ämnen till avloppssystemet, vilket till stor del 
kan antas ske genom en positiv samhällsutveckling. Därtill behövs specifika 
lokala källkontrollåtgärder.  
 
Alternativa vägar för näringsåterföring är genom utvinning vid reningsverket 
och genom förbränning med användning av askan. Både slamanvändning med 
källkontroll och utvinning föll bra ut, under antagandet att fosforn i slam och i 
den utvunna fosforprodukten är växttillgänglig till 100 %. Växttillgängligheten 
i gödselprodukterna är en avgörande fråga för vilket system för 
näringsåterföring är bäst. På grund av osäkerheten kring växttillgängligheten 
går det inte att tydligt svara på frågan vilken väg till näringsåterföring är bäst. 
Dessutom har vägarna för näringsåterföring inte jämförts renodlade, men 
paketerade som systemalternativ.” 
 
 
Några huvudslutsatser från Göteborgsstudien är att det inte är rimligt att ändra 
avloppssystemets grundkonstruktion i efterhand. Det finns tekniker för att separera 
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näringsämnen och föroreningar på reningsverket, men det är dyrt och bör i första 
hand göras vid mycket stora reningsverk.  
 

12.1.2 För Skene avloppsreningsverk 
 
Det realistiska alternativet för VA-verksamheten i Marks kommun är att fortsätta 
arbeta aktivt för minskade kemikalier i omlopp i samhället och i avloppssystemet, 
samt att tillse att avloppsslammet så småningom certifieras och återförs till 
åkermark. Detta är i linje med de krav som Vattentjänstlagen ställer på VA-
verksamhetsutövaren, även om det inte är explicit uttalat i miljötillståndet för 
avloppsreningsverket. 
 
Innan slammet sprids på åkermark ska det vara stabiliserat och hygieniserat. Det 
kan ordnas exempelvis genom en lokal rötningsanläggning med hygienisering vid 
Skene avloppsreningsverk. Man kan också tänka sig att slammet avvattnas och 
transporteras till ett annat avloppsreningsverk för rötning och hygienisering i den 
anläggningen. Rötningsanläggningar inklusive uppgraderingsanläggningar för 
biogas är kostsamma att bygga och det finns stora skalfördelar vilket gör att 
samarbete med grannkommuner alltid är intressant att kolla upp innan egna 
investeringsbeslut tas. För Marks kommun borde det vara lämpligt att studera 
frågan delvis för egen del och delvis i samråd med Borås. Kommunen bör alltså 
genomföra en utredning om hur detta  
 
 

12.1.3 För glesbygden 
 
I glesbygd med huvudsakligen enskilda avlopp är situationen avseende avloppet 
mycket annorlunda jämfört med staden. Här finns ofta de praktiska möjligheterna 
att tillämpa källsorterande avloppssystem med gott resultat. 
 
Det finns idag ett stort utbud av välfungerande toalettlösningar som möjliggör 
återföring av en hög grad av näringsämnen. Torra lösningar med urinsortering kan 
passa bra för fritidshus med engagerade brukare. I regel behövs då ändå en 
slamavskiljare + markbädd för BDT-vattnet. För permanentboende brukar 
önskemålen om bekvämlighet väga över så att vattenklosett önskas och då krävs i 
regel en väldimensionerad slamavskiljare + markbädd/infiltration alternativt 
minireningsverk, beroende på miljönämndens krav.  
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Det är en fråga för kommunens miljönämnd att definiera vilka krav som ska ställas 
på de enskilda avloppsanläggningarna i kommunen, och det skiljer en del mellan 
olika kommuner. Kraven har i praktiken historiskt ofta vuxit fram i följande steg: 
 

1) Hälsoskydd - Det viktigaste kravet gäller hälsoskyddet, och då i första 
hand att avloppet renas bakteriologiskt tillfredsställande, så att inte 
smittspridning sker till vattentäkter, badplatser eller liknande. För detta 
krävs filterlösningar etc. 
 

2) Miljöskydd - I nästa steg kom kraven på miljöskydd, dvs att undvika 
övergödning, syrebrist etc. För detta krävs i första hand att fosforn i urinen 
hindras från att nå recipient, vilket i princip bara långsiktigt kan göras med 
minireningsverk eller liknande eftersom en 
markbädd/infiltrationsanläggning efter en tid blir mättad på fosfor varefter 
huvuddelen av fosforn åker vidare med det renade avloppsvattnet. 

 
3) Hushållning med naturresurser – När det gäller resurshushållningen så 

har det hittills mest legat på den enskilde att själv definiera ambitionsnivån 
för denna punkt, medan tillståndsmyndigheterna i Sverige ställt de skarpa 
utsläppskraven främst avseende miljö- och hälsoskydd. Så länge 
kommunens egen storskaliga avloppshantering inte återför fosfor till åker i 
stor skala är det inte rimligt att tillståndsmyndigheten ställer högre krav på 
enskilda avlopp.  

 
För glesbygden kan sammantaget sägas att här finns utrymme för flera olika 
systemlösningar som är kretsloppsanpassade. Krav skall ställas avseende 
hälsoskydd och miljöskydd. System som återför mer näringsämnen innebär oftast 
störst arbetsinsats för den enskilde, och det inte lika tydligt att direkta krav kan 
ställas på hushållning vid tillståndsgivningen. Däremot kan kretsloppsanpassade 
lösningar uppmuntras exempelvis genom att kommunen har lättillgänglig 
information om goda sådana exempel på kommunen webbsidor. 
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12.2 Dagvatten 

Kommunen bör arbeta fram en Dagvattenpolicy eller likande dokument som på ett 
kärnfullt sätt sammanfattar kommunens grundprinciper avseende 
dagvattenhanteringen. Här ges förslag på grundprinciper till en sådan 
dagvattenpolicy.  
 
Då det ligger bebyggelse, vägar och verksamheter som jordbruk, på de markytor 
där mycket av grundvattenbildningen för kommunens vattenförsörjning sker, bör 
en policy också ta hänsyn till olika dagvattenkvalitet och recipientens känslighet. 
Följande principiella matris arbetades fram i ett samverkansprojekt mellan 
Vägverket och Göteborgs stad år 2006. Den har här anpassats för att kunna vara 
tillämplig för Marks kommun.  
 

Recipientens eller 
grundvattnets 
känslighet  

Förorenat 
dagvatten 
tex. större väg, 
industritomt 

Måttligt 
förorenat 
dagvatten , tex. 
garageuppfart 

Ej förorenat 
dagvatten,  
tex. vanliga 
takytor 

Mycket känslig 
recipient eller Inre 
skyddsområde för 
vattentäkt. 

Markyta ska vara 
hårdgjord, Rena 
dagvatten och led 
det ut från 
skyddsområdet 

Markyta ska vara 
hårdgjord, Avled 
ut från 
skyddsområdet 

LOD 
alternativt 
Avledning ut 
från 
skyddsområdet 

Känslig recipient eller 
Yttre skyddsområde 
för vattentäkt. 
 

Markyta ska vara 
hårdgjord, Rena 
dagvatten och led 
det ut från 
skyddsområdet 

Markyta ska vara 
hårdgjord, Avled 
ut från 
skyddsområdet 

LOD om 
möjligt 

Ordinarie recipient, 
utanför skyddsområde 
för vattentäkt. 
 

Rena vid behov 
sedan LOD om 
möjligt 

LOD om möjligt LOD om 
möjligt 

Förslag på principmatris för att utarbeta en dagvattenpolicy. 
 
Syftet med matrisen är att ge en styrning så att resurserna läggs på åtgärder där de 
gör mest nytta. Samtidigt visar den på att om rätt åtgärder vidtas, så kan bebyggelse 
tillåtas även i det inre skyddsområdet för en vattentäkt. Här måste påpekas att 
skyddsområdets känslighet också skiljer mellan olika vattentäkter beroende på de 
geologiska/hydrogeologiska förhållandena. Exempelvis så är infiltrationsområdena 
för Örby grundvattentäkt mycket känsligare än infiltrationsområdena för Skene 
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reservvattentäkt. Vid Örby går gruslagren ända upp i markytan och en förorening 
skulle mycket snabbt kunna komma ut till dricksvattensystemet. Örby vattenrtäkt 
måste därför skyddas hårdare än Skene reservvattentäkt, där allt underlag hittills 
tyder på att det är mer skyddande marklager ovanpå de vattenförande lagren. 
Därmed bör också kraven på vilken bebyggelse och verksamheter som tillåts, skilja 
sig åt mellan skyddsområdena för olika grundvattentäkter i kommunen. Särskilt när 
det gäller Skene reservvattentäkt måste det gå att hitta en skyddsnivå som är sådan 
att befintlig och tillkommande bebyggelse kan finnas inom skyddsområdet, 
samtidigt som ett acceptabelt skydd för reservvattentäkten erhålls. 
 
Med LOD menas lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Me det ska förstås 
översilning på gräsytor, infiltration till sand- och grusmark och liknande sätt att 
omhänderta dagvattnet utan behov av ledningar. LOD som princip i stället för 
avledning med dagvattenledningar beskrivs vidare i rapporten ”VA-strategi” som 
arbetades fram av VBB 1995 på uppdrag av Marks kommun.  
 
När det gäller rening av dagvatten så krävs vakenhet. Det är inte alltid som en 
damm är lämpligast. Val av reningsmetod måste göras utifrån vad som ska renas. 
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13 Slutsatser  

Grundvatten bör behållas som bas för kommunens dricksvattenförsörjning.   
 
Ökande befolkning och ökande andel av befolkningen som försörjs med 
kommunalt VA gör att kapaciteten på de kommunala va-anläggningarna måste öka. 
Detta gäller särskilt för kommunens nordvästra delar och centralorten. Långsiktigt 
bör uttagsmöjligheter i Ramslätt och Fåglaslätt utökas. Vattentäkten bedöms ha 
möjlighet att möta ökat uttag i omfattning enligt denna plan.  
 
Klimatförändringarna kan medföra ändrad kvalitet på råvattnet. Därför bör kvaliten 
följas upp och eventuellt kan viss kompletterande processteknisk utrustning 
behövas för att hantera mikrobiologiska förändringar. (Ytvattenalternativen skulle 
kräva ännu mer processteknisk utrustning för att klara vattenkvalitén). 
 
Föroreningsbelastningen på Lygnern och Storån bör minska med hänsyn till att 
Lygnern är vattentäkt för Kungsbacka och utgör ett regionalt intresse som 
vattentäkt. 
 
Det är lämpligt och lönsamt att bygga samman orterna i nordvästra delen av 
kommunen. Annars skulle mycket stora pengar behöver läggas på befintliga och 
nya avloppsreningsverk för de olika orterna. VA-försöjning kan lösas för många 
befintliga fastigheter och nya exploateringsområden längs överföringsledningarna, 
om så är önskvärt ur plansynpunkt. 
 
Avloppsfrågan i Hägnen är akut och måste lösas inom två – tre år. Det mesta talar 
för att välja överföringsledningar med en sträckning via Sjödal, eftersom det 
möjliggör en etappvis utbyggnad och ger lägst kostnad. Detta alternativ kan 
snabbast ge en permanent lösning av avloppsfrågan för Hägnen och Ubbhult. 
 
I nästa skede bör en sammankoppling av Sätila och centralorten göras, med ledning 
via Hyssna.  
 
Följande omvandlingsområden bedöms kunna va-försörjas via kommunala 
överföringsledningar: Hägnen, Dyrenäs, Flohult, Vännåkra och Solvik samt på 
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längre sikt även Stärnhult-Balltjärn. Även Sjödal och viss bebyggelse i Storåns 
dalgång kan VA-försörjas. 
 
Längs överföringsledningarna skapas goda förutsättningar för exploatering. 
Kommunal planering med program och detaljplaneläggningar bör göras samordnat 
med va-utbyggnaden för att erhålla god ekonomi och välfungerande 
samhällsservice.  
 
Reservvattenförsörjningen i centralorten måste säkerställas, i första hand genom att 
Skene vattentäkt iordningsställs och att skyddsområdet uppdateras. Med en 
genomtänkt dagvattenhantering bedöms en önskad exploatering inte hindras av ett 
skyddsområde. 
 
Denna plan pekar ut en huvudinriktning för VA-försörjningen för kommunen. När 
kommunen arbetar fram nästa översiktsplan kan VA-försörjningsplanen bla. ge 
information om vilka vattenområden V 2-11 i ÖP 90 som behöver fortsatt skydd.  
 
När det gäller avloppshanteringen måste hushållning med naturresurser ges högre 
prioritet än tidigare. Det nationella målet anger att minst 60% av fosforn i avlopp 
ska återföras till produktiv mark. Den energiresurs som finns i avloppet bör också 
utnyttjas effektivt, exempelvis genom en rötningsanläggning, där biogasen används 
till fordonsbränsle. Skaleffekter gör att de ekonomiska förutsättningarna för 
åtgärder av detta slag vid Skene avloppsreningsverk förbättras när avloppsvatten 
från fler tätorter överförs dit. För att komma fram till vilka förändringar i process 
och hantering av slam/avlopp som är lämpliga krävs utredning. En sådan utredning 
bör också undersöka om det finns samordningsfördelar med andra kommuner. 
 
Den kommunala VA-försörjningen i Marks kommun står inför två stora 
utmaningar, dels stora investeringar i överföringar etc. dels investeringar i 
befintligt ledningsnät för att minska läckage. Detta kommer att ställa stora krav på 
organisationen. För att kunna genomföra intentionerna i VA-försörjningsplanen bör 
genomförandet bedrivas i projektform direkt under nämnden, för att erhålla 
effektiv samverkan med övriga berörda förvaltningar. För att inte uppslukas av de 
dagliga driftsfrågorna i verksamheten bör en särskild projektledare för ledning av 
detta arbete anställas eller anlitas. 
 
En stor del av kommuninvånarna kommer även fortsättningsvis ha enskilda privata 
eller samfällda VA-anläggningar. Det är angeläget att standarden på dessa 
anläggningar kontinuerligt följs upp och anpassas till gällande lagstiftning och 
tillgänglig teknik både avseende hälsoskydd och miljöskydd. 
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14 Förslag till Handlingsplan  

14.1 Åtgärder på kort sikt, år 2010-2015  

 
Upprätta en projektorganisation med en särskild projektledare med tydligt uppdrag 
och mandat att kunna driva projektet effektivt. Avsätt erforderliga resurser för 
planering, projektering, upphandling och styrning av konsulter och entreprenörer. 
 
Beslut bör tas om huvudmannaskap för omvandlingsområden.  
 
Kommunal planering med program och detaljplaneläggningar bör göras samordnat 
med va-utbyggnaden för att erhålla god ekonomi och välfungerande 
samhällsservice. Först i ordningen kommer detaljplan för Hägnen. 
 
Samråd med grannkommunerna, i första hand avseende följande: 

- Härryda kommun angående intresse för sammankoppling av Hällingsjö 
med vattenförsörjningssystemet i nordvästra delen av kommunen. 

- Borås kommun angående intresse för samarbete/samordning kring 
hanteringen av slam/avlopp, så att bättre hushållningen med naturresurser 
kan ske avseende kretslopp och energi, främst biogas. 

- Kungsbacka kommun angående intresse för samordnad vattenförsörjning 
med Lygnern som grund. 

 
Utred hur stort skyddsområde som behövs för att åter ta Skene vattenverk i drift, 
och beskriv hur bestämmelser kan ordnas så att vattentäkten skyddas samtidigt som 
befintlig och ny bebyggelse tillåts inom skyddsområdet. Ta fram en generell 
dagvattenpolicy för kommunen som harmonierar med detta synsätt. 
 
Åtgärder vidtas för att radikalt minska lakvattenmängder från avfallsanläggningen 
vid Skene Skog till år 2013. Vidare krävs fortsatt förnyelse av avloppssystemet i 
bland annat Sätila, Hyssna och Kinna. 
 
Läckage från dricksvattenledningar i framför allt centralorten och Sätila åtgärdas.   
 
Utbyggnad av överföringsledningar görs i etapper, se karta 10. Först ut är: 

Etapp 1: Hägnen – Ubbhult – Sjödal – Sätila 
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14.2 Åtgärder på längre sikt (med start år 2015): 

 
Följande åtgärder på längre sikt ligger i linje med planens inriktning i dagsläget, 
men kan komma att ändras beroende på vad de fördjupade utredningarna under  de 
närmsta åren kommer fram till: 
 
Utbyggnad av överföringsledningar görs i etapper fram till ca. år 2020, se karta 10: 

Etapp 2: Skene Skog – Hyssna 
Etapp 3: Hyssna – Sätila 
Etapp 4: Sätila – Flohult – Dyrenäs 
 

Utbyggnad av överföringsledningar görs i etapper fram till ca. år 2025, se karta 10: 
Etapp 5: Väg 156 – Hajom  
Etapp 6: Björketorp – Berghem 
Etapp 7: Hyssna – Stjärnhult 

 
I samband med utbyggnaden av överföringsledningar avvecklas flertalet mindre 
avloppsreningsverk längs vägen, medan vissa mindre vattenverk med grundvatten 
av god kvalitet behålls, i enlighet med beskrivet grundvattenalternativ. 
 
Planläggning av eventuella nya bebyggelseområden görs i anslutning till 
överföringsledningarna, i den mån och i den takt som det överensstämmer med 
kommunens övriga fysiska planering. 
 
Skyddsområde upprättas för Skene reservvattentäkt och vattenverket tas i drift. 
Erforderliga fysiska åtgärder vidtas, så som bortledning av dagvatten från 
industriområden till utsläppspunkt nedströms vattentäkten och liknande åtgärder 
enligt dagvattenpolicyn, så att även ny bebyggelse möjliggörs inom 
skyddsområdet. 
 
Fortsatt arbete görs med förnyelse av vatten- och avloppsledningar, främst i 
centralorten och i Sätila.  
 
Åtgärder vidtas för hanteringen av slam/avlopp så att mer näringsämnen återförs 
till produktiv mark, och så att energin utnyttjas på ett effektivt sätt. 
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Bilaga 1: Ramdirektivet för vatten  

 
År 2000 blev startskottet för en ny europeisk vattenpolitik. Då antog alla 
medlemsländerna i EU det så kallade ramdirektivet för vatten (2000/60/EG). 
Direktivet innebar en ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete för att 
bevara och förbättra Europas sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. Syftet är att 
uppnå god status i alla vatten till 2015.  
 
Genomförandet av EU:s vattendirektiv, innebär att Sverige ska kartlägga och 
analysera alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för 
vattenmiljöerna i Sverige samt övervaka dem.  
 
Sverige har införlivat direktivet i svensk lagstiftning i huvudsak genom 
bestämmelser i 5 kap miljöbalken (1998:808), förordning (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (vattenförvaltningsförordningen) och 
förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion (länsstyrelseinstruktionen). 
 
Sveriges landområden och kustvattenområden har delats in i fem vattendistrikt och 
länsstyrelsen i Västra Götalands län är vattenmyndighet för Västerhavets 
vattendistrikt. 
 
Vattenmyndigheten har genomfört en kartläggning av alla vattenförekomster och 
gjort en statusklassificering. Statusklassificeringen ligger till grund för det förslag 
till miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som nu tagits fram. 
 
Miljökvalitetsnormerna anger att alla vatten (yt-, kust- och grundvatten) ska nå 
minst god status under perioden 2015-2027. Åtgärdsprogrammet beskriver de 
åtgärder som bedöms nödvändiga för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska 
uppnås i tid eller upprätthållas. Det handlar dels om att utveckla styrmedel, dels om 
konkreta förbättringar av vattenmiljön. Åtgärderna som beskrivs i programmet 
riktar sig till myndigheter och kommuner. 
 
Flera av de åtgärder som föreslås (samrådshandlingar mars 2009) har betydelse för 
kommunens vatten- och avloppsplanering: 
 
Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- 
och avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte 
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status och 
god kvantitativ status.  
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Kommunerna behöver ha vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala 
dricksvattentäkter, så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk 
och god kvantitativ vattenstatus. 

 
Kommunerna behöver ha vattenskyddsområden med föreskrifter för de 
vattenförekomster som behövs för den framtida vattenanvändningen. 

 
Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som 
försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god 
kemisk status och god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd. 
lag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 
Kommunerna behöver genomföra sin planläggning och prövning samt i övrigt 
agera så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds. 

 
Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter som kan ha en inverkan 
på vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 
 
Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som kan 
påverka vattenförekomst som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god 
ekologisk status eller god kemisk status. 

 
Kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelserna ta fram underlag och 
genomföra åtgärder för att minska påverkan från de delar av det rörliga friluftslivet 
som kan ha en inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster 
som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk eller god kemisk 
status. 
 
Från och med år 2011 ska kommunen varje år rapportera till Vattenmyndigheten 
vilka åtgärder som genomförts under året i syfte att säkerställa att 
miljökvalitetsnormerna uppnås. 
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Bilaga 2: Framtida klimatförändringar 

Redovisningen nedan utgår ifrån befintliga utredningar. Viktiga underlag är Klimat 
och sårbarhetsutredningen, EU’s European Energy and transport trends to 2030, 
samt regionala klimatprognoser från SMHI.  
 

Globala orsaker 
Den största ökningen av koldioxidutsläpp beräknas ske i Kina, Indien och andra 
växande ekonomier. Dessa länder har inhemsk tillgång till fossilt kol samt viljan 
och förmågan att öka sin levnadsstandard. Även de rikare länderna inklusive 
Sverige beräknas öka sin energianvändning, särskilt olja och naturgas. Fossila 
bränslen fortsätter att vara helt dominerande energikällor de närmsta 25 åren, 
medan förnyelsebara bränslen globalt sett står för en försvinnande liten del. Den 
globala energikonsumtionen, liksom koldioxidutsläppen, beräknas öka med ca 50 
% från dagens nivå till år 2030.  
 

 
 
Figur 1:1. Prognos för Världens energiförbrukning och koldioxidutsläpp (Mtoe = miljoner 
ton oljeekvivalenter). 

 
På EU-nivå är bilden något mer positiv. Vår energiförbrukning beräknas öka, men 
mest via förnyelsebara bränslen. Inom transportsektorn beräknas det bli en ökad 
förbrukning av diesel till såväl lastbilar som personbilar, samt till flygbränsle.  
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Figur 1:2: Prognos för EU’s energiförbrukning  (Mtoe = miljoner ton oljeekvivalenter). 

 
I Energimyndighetens långsiktsprognos (Energimyndigheten, 2007), som sträcker 
sig till år 2025 antas de svenska priserna för såväl villaolja, som för hushållsel vara 
i det närmaste oförändrade. Även i Sverige beräknas energianvändningen fortsätta 
att öka, med 16 % från 2004 till 2025, framför allt inom transportsektorn. 
Bensinanvändningen minskar, men i stället ökar dieselanvändningen. 
Användningen av biodrivmedel ökar också, men blir kvar på en liten andel. 
Energianvändningen för uppvärmning minskar, dels pga. varmare klimat men 
framför allt pga. övergång till fjärrvärme och värmepumpar. Elanvändningen 
beräknas öka, totalt sett, med 0,3 procent per år under hela perioden till 2025.  
 
Förutom den direkta ökningen av koldioxid i atmosfären, sker ett antal andra 
fenomen parallellt som förstärker växthuseffekten, tex. smältande glaciärer och 
polarisar. 
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vi beräknas ha fortsatt tillgång till 
relativt billig energi i Sverige. Drivkrafterna som leder till ökade 
koldioxidutsläpp är globala och mycket starka. Vi måste utgå från att stora 
klimatförändringar sker. 
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Lokala effekter 
Enligt forskarnas beräkningar står vi inför stora klimatförändringar. Beräkningar av 
hur klimatet troligen utvecklar sig har gjorts med olika datormodeller. Resultaten i 
siffror varierar mellan olika modeller men trenderna är likartade. SMHI (SMHI 
2009-03-05) redovisar två olika beräkningar för klimatprognos för Nordvästra 
Götaland. Figurerna nedan kommer från den ena beräkningen, scenario A2 (en 
snabb befolkningstillväxt och intensiv energianvändning).  

 
Figur X: Beräknad temperaturförändring från år 1961 till år 2100 jämfört med 
medelvärdet för perioden 1961-1990,  för olika årstider. 10-årsmedelvärde för vinter (blå), 
vår (grön), sommar (röd), höst (svart). 
 
Årsmedeltemperaturen beräknas öka med 4-5°C fram till år 2100. 
För vintertemperaturerna beräknas medianvärdet öka med 5°C. Andelen dagar 
under vintermånaderna med minusgrader minskar från ca 50 % till ca 15 %. De 
varmaste dagarna blir fler, men bara några grader varmare. De kallaste dagarna blir 
färre och nästan 10°C varmare.  
För sommartemperaturen beräknas medianvärdet öka med 3-4°C.  
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Nederbörd 

  
Figur 1:3: Beräknade framtida nederbörd för olika årstider från år 1961 till år 2100. 
10-årsmedelvärde för vinter (blå), vår (grön), sommar (röd), höst (svart). 
 
Sommarnederbörden beräknas minska med 5-40 % och vinternederbörden 
beräknas öka med 40-80 % fram till år 2100.  
 

Extrema vädersituationer 
 Den maximala nederbörden under sju sammanhängande dagar beräknas 

öka med drygt 15 % till år 2100 jämfört med 1961-1990.  
 Antalet dagar med extrem dygnsnederbörd (>10 mm) beräknas öka från ca 

25 till drygt 30.  

 Värmeböljorna4 blir fler och längre. Torrperioderna5  beräknas däremot 

inte bli längre.  

 Maximal byvind6 (m/s) 2011-2100 beräknas bara öka något, drygt 1 m/s. 

 

Växtlighet och djur 
Den sista frosten på våren beräknas inträffa mellan 30 och 40 dagar tidigare vid 
seklets slut jämfört med 1961-1990. Vegetationsperiodens längd beräknas öka från 

                                                      
4 Längsta sammanhängande period under året med dygnsmaxtemperatur > 20°C. 
5 Längsta sammanhängande period med nederbörd mindre än 1mm/dygn. 
6 Den högsta vinden på årsbasis. Vinden beräknas var 30:e minut. 
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ca 200 till ca 300 dagar. Det ändrade klimatet ger att andra växter och djur än idag 
kommer att gynnas.  
 

Smitta och sjukdomar  
Vissa sjukdomar som tidigare knappast förekom alls i Sverige, blir vanligare. Fler 
bakterier och andra mikroorganismer kommer att hamna i badvatten och råvatten 
för dricksvatten. Detta medför i sin tur större risk för sjukdomsutbrott av olika 
anledningar, däribland vattenburen smitta. 
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Bilaga 3: Befolkningen per tätort 

 
Tabell X: Befolkningen per tätort, se även karta 1.  
Befolkning år 2030-trend: -samma utvecklingstakt som år 1990 till 2010. 
Befolkning år 2030-prognos: -baseras på analys av senare års data. 

Område  1990  2010 2030‐trend 2030‐Prognos 

Kinna‐Skene‐Örby  15980  16 829 17 700 18 800 

Fritsla  2451  2 434 2 400 2 940 

Rydal  412  434 460 440 

Berghem  562  542 520 590 

Björketorp  441  472 500 560 

Fotskäl/Tostared  1228  1 234 1 240 1 430 

Horred  1326  1 288 1 250 1 460 

Torestorp  412  416 420 480 

Öxabäck  358  349 340 400 

Älekulla  405  361 320 430 

Hyssna  581  616 650 810 

Sätila  935  1 098 1 290 1 620 

Ubbhult  1183  1 482 1 860 2 000 

Övriga  6014  7 085 8 350 8 700 

Summa  32288  34 634 37 300 40 660 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2009-11-02 
Vatten- och avloppsförsörjningsplan 
 
Marks kommun 

 

 

109 (118)

 
 

Bilaga 4: Beskrivning av hydrogeologin för de 
befintliga vattentäkterna  

 
Ramslätt och Fåglaslätt 
Grundvattenförekomsten ur vilket uttag sker vid Ramslätt och Fåglaslätt är en 
isälvsavlagring som sträcker sig från Hulu i nordost till Fritsla. Avlagringen utgör 
ca 3,5 km2 och avvattnar tillsammans med Häggån ett delområde av Viskans 
avrinningsområde ovan Sävsjöbäcken om ca 56 km2. Delar av avlagringen är täckt 
med finkorniga jordarter (lera, silt). Längs längre sträckor är avlagringen 
genomskuren av Häggån. Därtill bedöms den vara bruten av höjdklackar med berg. 
 
Uttagskapaciteten i Ramslätt är ca 45 l/s och ett näraliggande tillrinningsområde 
har avgränsats som omfattar ca 1,05 km2. Grundvattenbildningspotentialen för 
detta område är ca 18 l/s, vilket medför att stor del av uttaget i Ramslätt utgörs av 
inducerat ytvatten genom god hydraulisk kontakt med Häggån. Befintlig teknisk 
uttagskapacitet idag är 4 752 m3/dygn, men enligt kommunens uppgifter kan 
förekomsten ge uppemot 6 000 m3/dygn. Eftersom grundvattenbildningen inom 
den avgränsade tillrinningsytan till befintliga uttagspunkter redan idagsläget är 
nyttjad kommer en ökning av uttaget i Ramslätt huvudsakligen innebära nära 
motsvarande ökning inducerat ytvatten. 
 
I vattentäkten i Fåglaslätt sker uttaget av grundvatten från en delvis sluten akvifer 
överlagrad av 15-30 meter lera. Det största grundvattenbildningsområdet utgörs 
troligen av infiltrationsanläggningen vid Ramslätt.  

 
Medelvattenföringen genom Häggån där Sävsjöbäcken ansluter bedöms vara ca 
80 000 m3/dygn. Med hänsyn till Häggåns höga skyddsvärde med avseende på 
växt- och djurliv måste ett grundflöde säkerställas. Bl.a. anger Sportfiskarna ett 
riktvärde om 30 procent av medelvattenföringen som en nedre gräns för att öringen 
skall förbli opåverkad (Egriell, 2009). Likväl bedöms ytterligare betydande uttag i 
isälvavlagringen kunna ske, medförande ytterligare infiltration från Häggån, utan 
att detta grundflöde samt växt- och djurliv äventyras.  
 
Isälvsavlagringen är klassad som dricksvattenförekomst över hela sin sträcka och 
det är troligt att den i andra lägen än Ramslätt/Fåglaslätt kan ge betydande mängd 
vatten. 
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Beaktande hela isälvsavlagringen som vattenförekomst är denna stor, har en lång 
omsättningstid och är därmed mindre känslig för längre perioder med mindre 
nederbörd och torka. Därtill sker redan idag ett utbyte med Häggån. Häggåns stora 
tillrinningsområde, och därmed långa strömningstider, bedöms ha god förmåga att 
utjämna variationer i väderlek. Kapaciteten i Ramslätts och Fåglaslätts vattentäkter 
bedöms därför vara alltjämt god även med prognostiserade klimateffekter. 

 
Örby 
Grundvattenförekomsten ur vilken Örby I och Örby II tar sitt vatten bedöms vara 
en ca 3 km2 stor deltabildning. Akviferen är öppen vilket medger 
grundvattenbildning över hela förekomsten motsvarande ca 4 400 m3/dygn. Under 
naturliga förhållanden har dock endast en del av denna bedömts försörja befintliga 
brunnsinstallationer på grund av vattendelare där en ostlig del strömmar ut mot 
Östra Öresjön.  
 
Ljungaån passerar genom deltat med god men begränsad hydraulisk kontakt med 
jordlagren. Detta innebär att ytvatten induceras till uttaget, framförallt vid Örby II i 
söder, där två brunnar ligger nära Ljungaån. 
 
Under 2008 tog ca 1 300 m3/dygn ut i Örby, vilket motsvarar ca 30 procent av 
potentiell grundvattenbildning över förekomsten och ca 60 procent av befintlig 
teknisk kapacitet. Det innebär att ytterligare uttag bedöms möjligt även vid 
förändrade klimatförhållanden, men det kan kräva ytterligare brunnsinstallationer. 
Den inducerade infiltrationen från Ljungaån är begränsad vilket bör hindra 
Ljungaån från ytterligare uttorkning. Ljungaån uppges ha en medellågvattenföring 
om 8 600 m3/dygn. 

 
Risäng 
Grundvattenuttaget sker från ett sand- och gruslager under ca 3-10 meter lera. 
Enligt uppgift kan 10 l/s kontinuerligt tas ut vilket motsvarar ett 
grundvattenbildningsområde om ca 0,6 km2. Grundvattenbildningsområdet är 
oklart men förutsättningar finns för tillströmmande vatten från öster och söder. Det 
bedöms möjligt att sand- och gruslagret är associerat till isälvsmaterial i Häggåns 
dalgång, vilket skulle innebära att grundvattenbildning sker uppströms Häggån och 
även förutsättningar för inducerat ytvatten från Häggån.  
 
Grundvattenförekomsten, ur vilken uttaget sker, är otydligt avgränsad. Den 
geologiska beskrivningen av vattenförekomsten med mycket komplex 
jordlagerföljd – växlande berg i dagen, morän, isälvsmaterial och lera/silt inom ett 
område av 0,47 km2 – indikerar att förutsättningarna för ytterligare uttag är små. 
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Små magasin innebär normalt kortare uppehållstider och är därmed känsligare för 
perioder med minskad grundvattenbildning. 
 
Tillströmmande vatten från jordlagren under Häggån kan ev. bidra med mer vatten 
än tidigare känt, särskilt då om infiltration sker från Häggån uppströms eller 
nedströms vattentäkten. 

 
Vattenkvalitetsförändringar i Häggån med bl.a. ökad humushalt kan dock medföra 
förhöjt färgtal i vattentäkten – direkt eller indirekt via utbyte med associerade 
jordlager i Häggåns dalgång. 
 

Sätila 
Vattenuttaget i Sätila sker från ett sandigt material huvudsaklig tillrinning bedöms 
ske från nordväst och under pumpning även från sydost. Provpumpningar har visat 
att den långsiktigt uttagbara mängden är ca 5 l/s. Grundvattenmagasinet har 
hydraulisk kontakt med VNV-OSO stråk av grövre material och bedöms därmed 
vara en del av en betydande förekomst med långa uppehållstider för vatten. 
 
Grundvattenbildningen är bedömd som liten i förhållande till magasinets storlek. 
Ytterligare uttag utöver nuvarande kapacitet (430 m3/dygn) bedöms inte möjligt på 
grund av dålig återbildning. Eftersom stora osäkerheter råder om hur nybildningen 
sker är det svårt att förutspå effekterna av framtida klimatförändring. 
Vattenomsättningen förväntas öka i framtiden och grundvattenmagasinet är stort 
med en bedömd möjlighet till dubbla uttagsmängden under två månader (SWECO 
2007). Det borgar för att befintlig uttagskapacitet kan förväntas även framgent. 

 
Öxnevalla 
Deltat vid Öxnevalla utgör slutet av en grusås som anländer från norr. 
Sammantaget är förekomsten ca 3,9 km2 stor och består huvudsakligen av sand och 
grundvattenbildningen vara upptill 5 700 m3/dygn. Den hydrauliska kontakten med 
Västra Öresjön bedöms vara god vilket skulle innebära att inducerat ytvatten är 
tillgängligt. Befintligt uttag är 430 m3/dygn med en teknisk kapacitet om 1 300 
m3/dygn. Vattenkapaciteten är därmed god och ytterligare uttag bedöms möjligt. 
 
Marginalen mellan utvinnbar mängd grundvatten och framtida behov är stora och 
klimatförändringarnas effekt på kapacitet kommer att ha en försumbar betydelse. 
 

Vid sidan om angivna källor har underlag även hämtats från Vattenkartan (LstGIS, 
januari 2009), Sveriges Jordarter (SGU, januari 2009) och lokala utredningar från 
resp. grundvattentäkt. 
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Bilaga 5: Dricksvatten producerat och levererat 2008. 
a  b c  d  e f g h i  j k l m
Ort  Antal 

anslutna 
jan 2009 

Produktions‐
anläggning 
 

Råvatten‐
produktion 
m3/d 

Levererat 
dricksvatten 
m3/d 

Debiterat 
vatten m3/d 

Debiterat 
l/pd      
(f/b) 

Läckage 
m3/d         
(e‐f) 

Nuv Uttags 
möjlighet 
m3/d 

Möjligt 
uttag m3/d 

Över‐
kapacitet 
medeldygn 
m3/d (i‐d) 

Över‐kapacitet 
max‐dygn m3/d       
(I‐d*1,3(1,6)) 

Möjlig reserv‐
kapacitet m3/d      
(j‐d*1,3) 

Kinna    Risäng  510 498       864 900      

Skene  14378       2711 189            

Örby    Örby  1301 1301       2073 2600      

Fritsla  2182 Fåglaslätt  3083 3042 298 137   4752 6000      

Berghem  282       66 234            

Rydal  390       61 156            

      Skene  0 0          0 1700       1700

Centralorten  17232   4894 4841 3136 182 1705 7689 11200 2795 1327 4838

Öxabäck  294 Öxabäck  75 56 45 153 11 173 173 98 53 53

Älekulla  67 Älekulla  18 13 12 179 1 60 70 42 31 41

Horred  1191 Öxnevalla    368 186 156 182          

Torestorp  393 Öxnevalla     60 59 150 1               

Delsumma  1584   430 428 245 155 183 500 1300 70 ‐59 741

Björketorp  408 Björketorp    67 51 125 16          

Fotskäl  151 Björketorp     33 27 179 6               

  559   100 100 78 140 22 270 300 170 110 140

Hyssna  376 Hyssna  73 57 57 152 0 96 96 23 ‐21 ‐21

Hajom  10 Hajom  9,5 6,7 5,7 570 1 13 20 3,5 ‐2 5

Sätila  1050 Sätila  276 273 223 212 50 430 430 154 71 71

Ubbhult  54 Ubbhult  20 15 10 185 5 60 60 40 34 28

 



 

 

Bilaga 6. Om livslängd för överföringsledningar 

I samband med vatten- och avloppsförsörjningsplanen för Marks kommun har frågan 
uppkommit om hur länge överföringsledningar för vatten och avlopp som byggs under 
2010-2020 håller?  
 
Detta utlåtande är mycket översiktligt och baseras främst på vår egen erfarenhet och 
bedömning av situationen, med viss hänvisning till aktuell forskning. 
 

Fyra faktorer är avgörande för överföringsledningarnas livslängd: 
1. Materialkvalitén – Vissa material åldras och blir spröda t.ex. PVC, andra korroderar, 

t.ex. järn och i vissa fall även betong. Dagens material, i första hand PE- och PP-rör, 
anses ha mycket lång livslängd. Vissa leverantörer, tex. Uponor uppger minst 50 år, 
andra, tex. Wavin åtminståne100 år. 

2. Projekteringen – Vid långa överföringsledningar för spillvatten, utan syretillförsel, 
kan det uppkomma svavelväte vid nedbrytningsprocesser i ledningen. Detta kan 
undvikas genom en förnuftig utformning vid projektering. Geotekniska förhållanden 
måste vara klarlagda.  

3. Byggande – Det är viktigt att ledningen grundläggs säkert och att återfyllnad görs på 
rätt sätt, väl packat runt om och med finkornigt material. Detta är noggrant reglerat i 
dagens byggnormer: anläggnings-AMA och Svenskt Vattens publikationer. 

4. Driftskede – Om det trots allt uppkommer svavelväte i överföringsledningar finns 
olika sätt att begränsa detta i driftskedet. För dricksvattenledningar i järn gäller det att 
ha koll på dricksvattnets kemi. Yttre påverkan från nya vägar, bebyggelse etc. kan ge 
punktskador. 

 
Vår bedömning är att överföringsledningar som byggs nya för vatten och avlopp generellt 
ska ha en teknisk livslängd på minst 100 år, om de fyra avgörande faktorerna ovan 
beaktas. Om det byggs många mil överföringsledningar måste man ändå vara beredd på 
att det kommer bli vissa punkter eller delsträckor där ledningarna av någon anledning kan 
behöva bytas ut tidigare. 

 
Om befintliga ledningar… 
Under vissa perioder på 1900-talet byggdes ledningarna helt enkelt för ”slarvigt” när det 
gällde flertalet av de fyra avgörande faktorerna ovan. De största problemen är utläckage 
av dricksvatten från olika sorters järnrör och inläckage av grundvatten till betongrör. 
Samtidigt finns det många ”gamla” ledningar som kan hålla länge till, därför att de fyra 
avgörande faktorerna ovan har beaktats. En förnyelsefrekvens mellan 0.3 % och 1.5 % 
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kan betraktas som ”normal” för va-ledningar i Skandinavien (Sintef-rapporten nedan). 
Det motsvarar en förnyelsetakt på 67 – 333 år. Branschen är enig om att förnyelsetakten 
för befintliga ledningar generellt måste öka väsentligt under kommande år. Det är mycket 
stora pengar som måste investeras i förnyelse av befintligt va-nät och forskning har därför 
påbörjats om hur förnyelse av gamla ledningar ska genomföras. 
 

Om nya överföringsledningar… 
I dag finns mycket bra ledningsmaterial att tillgå och betydligt större kunskap om hur 
ledningsbyggandet ska utföras för att få fullgod kvalitet. Om nya överföringsledningar 
byggs helt enligt dagens normer bör en teknisk livslängd på minst 75-100 år vara 
realistisk, med vetskap om att det alltid kan vara enskilda punkter/delsträckor som av 
någon anledning kan behöva renoveras tidigare. 
 

Mer för den intresserade… 
Det pågår mycket forskning i frågan. På Svenskt Vattens webbsida hänvisas särskilt till 
två aktuella projekt, för den som vill studera frågan vidare: 
 
- Ett Svensk/Norskt samarbetsprojekt som redovisades i en Sintef-rapport i oktober 

2007: ”Aldrende ledningsnett Internasjonal status og strategier for ledningsfornyelse - 
eksempler på god praksis” 

 
- Svensk Vatten Utvecklingsprojekt om Förnyelseplanering av VA-nät. Detta är ett 

flerårigt forskningsprojekt med representanter från flera medverkande kommuner. 
Projektets fokus är hur och med vilken takt det befintliga ledningsnätet ska förnyas. 
Projektet har nyligen startat. 

 
 
/ Pascal Karlsson, team VA-process. 
 
/ Granskat av Bo Hultgren, team VA-ledning. 
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Bilaga 7. Yttranden  

 
a) Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), 2009-08-17, yttrande över VA-försörjningsplanens 

remissversion, 2 sidor (sid 6-7). 

b) Plan och byggnämnden (PBN), 2009-08-26, yttrande över VA-försörjningsplanens remissversion, 4 
sidor (sid 14-17). 

c) Miljönämnden 2009-09-09, yttrande över VA-försörjningsplanens remissversion, 3 sidor (sid 8-10). 

d) Länsstyrelsen, 2009-09-03, yttrande över VA-försörjningsplanens remissversion, 2 sidor. 

e) Lygnerns vattenråd, 2009-04-27, Yttrande över förslag till vatten och avloppsförsörjningsplan för 
Marks kommun, 1 sida. 

f) Viskans vattenråd, Yttrande till vatten och avloppsförsörningsplan i Marks kommun, 1 sida. 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 
 


