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Sammanfattning
Borås Stad har behov av en ny vattentäkt. Vid utredning av alternativ har sjön Tolken
bedömts vara det lämpligaste alternativet.
Borås Energi och Miljö AB (BEM) ansöker därför om tillstånd enligt miljöbalken för att
från Tolken bortleda högst 16 000 m3/dygn (185 l/s) i medeltal per månad, dock högst
20 000 m3 under ett och samma dygn. För de fall då en akut situation uppkommer i
ordinarie vattenförsörjning vid eller från Sjöbo vattenverk eller vid driftstopp, underhåll eller provdrift som försvårar eller förhindrar utnyttjande av vatten från Sjöbo vattenverk ansöker BEM om tillstånd till bortledande av högst 32 000 m 3/dygn (370 l/s) i
medeltal per månad, dock högst 40 000 m3 under ett och samma dygn. Ansökan innefattar också anläggande och bibehållande av de anordningar som erfordras för bortledningen, samt en ny vattenregleringsstrategi för Tolken.
Den planerade verksamheten minskar sårbarheten i vattenförsörjningen för Borås
Stad och är av stort allmänt intresse.
Planerat uttag ska ske tillsammans med en ny vattenregleringsstrategi. Det som kan
påverka miljön mest är hur vattennivåer i sjön Tolken och flöden i Viskan regleras.
Vattenregleringen för vattentäktsintresset ska ske på ett något mer naturlikt sätt än
dagens vattenreglering som sker med fokus på produktion av vattenkraftsel. En mjuk
reglering ska eftersträvas och sjön kommer att ha något mer naturliga vattenstånd på
våren vilket bedöms gagna fiskfaunan, särskilt gäddproduktionen. Hänsyn ska tas till
fågellivet och särskilt till storlommens häckning vid sjön, så att risken för dränkning av
bon är liten. En minimitappning på 300 l/s ska säkerställas till Viskan, vilket är positivt
för fisk-, botten- och fågelfaunan i ån. Målsättningen är också att en tappning på
minst 500 l/s ska ske under öringens lekperiod på hösten och fram till att ynglen
kläcks och kan simma på försommaren nästföljande år.
Under förutsättning att förslagen till skadeförebyggande åtgärder (se kap 14) följs bedöms sammantaget påverkan på miljön i och runt Tolken som liten och de negativa
konsekvenserna som små. Vid de tillfällen då ett högre uttag (i medeltal upp till 370
l/s) måste ske bedöms konsekvenserna som måttliga. Vidare bedöms sammantaget
påverkan på miljön i och runt Viskan som liten och de negativa konsekvenserna som
små-måttliga. Vid de tillfällen då ett högre uttag (i medeltal upp till 370 l/s) måste ske
bedöms påverkan som större. Eftersom det endast handlar om enstaka tillfällen bedöms ändå konsekvenserna av detta sammantaget som måttliga.
Sammantaget bedöms åtgärder och verksamhet kunna tillåtas utan risk för betydande
påverkan på miljön i Natura 2000-området Mölarp och Kröklings hage, som ligger
några mil nedströms Tolken. Under förutsättning att förslagen till skadeförebyggande
åtgärder följs bedöms också sammantaget åtgärder och verksamhet kunna tillåtas
utan att det leder till en försämring av ekologisk status eller att det äventyrar uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten.
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1

Syfte

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att beskriva de miljökonsekvenser som
bedöms uppstå till följd av ansökta vattenverksamheter. Miljökonsekvensbeskrivningen ska biläggas ansökan om tillstånd till vattenverksamheterna.

2

Bakgrund

Borås Stad tar idag sitt huvudsakliga dricksvatten från Öresjö via Sjöbo vattenverk.
Sjön Ärtingen utgör reservvattentäkt. I övrigt finns fyra kommunala vattenverk där
vattenuttag sker från grundvattentäkter. Det finns dock ett behov av att säkra den
framtida dricksvattenförsörjningen på grund av en väntad ökning av dricksvattenbehovet och begränsningar i produktionskapaciteten. Det har beräknats att vattenbehovet
kommer överskrida dagens produktionskapacitet i Sjöbo vattenverk omkring år 2026.
Sjöbo vattenverk har dessutom ett behov av renovering. Då Öresjö utgör huvudvattentäkt och möjligheten till alternativ vattenförsörjning är begränsad med övriga befintliga vattentäkter har Öresjö och Sjöbo vattenverk stor betydelse för dricksvattenförsörjningen. Det finns därför även ett behov av att inrätta en ny vattentäkt med god
vattenkvalitet för att öka redundansen i dricksvattenförsörjning i Borås Stad. Redundansen möjliggör även renovering av Sjöbo vattenverk.
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Borås Energi och Miljö (BEM) har låtit ta fram en förstudie där sjöarna Säven, Frisjön
och Tolken har studerats som alternativ. En karta med sjöarna framgår av figur 1. I
den samlade bedömningen har Tolken bedömts vara det mest fördelaktiga alternativet, se vidare under kapitel 8.

Figur 1. Tolken och de andra alternativa dricksvattensjöarna i anslutning till Borås.
BEM ansöker nu om tillstånd att göra Tolken till en ny kompletterande huvudvattentäkt för Borås Stad och för detta ändamål vattenreglera Tolken, samt anlägga och bibehålla intagsanordning, intagsledningar och spolledning m.m. i sjön Tolken öster om
Sundholmen.
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Administrativa uppgifter

Sökande:

Borås Energi och Miljö AB, org nr 556527-5590

Postadress:

Box 1713, 501 17 Borås

Kontaktperson:

Anders Fransson, projektledare Borås Energi och Miljö AB

Tel kontaktperson:

033–35 74 76, 0768–88 74 76

E-post:

anders.fransson@borasem.se

Berört län:

Västra Götalands län

Berörda kommuner:

Borås Stad och Ulricehamns kommun

Juridiskt ombud:

Anders Linnerborg, Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB
Emelie Sandberg, Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB

MKB-författare:

Niklas Egriell, Sweco Sverige AB
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4

Tillståndsprocessen

Vattenreglering och bortledning av ytvatten är tillståndspliktig vattenverksamhet som
ska prövas enligt 11 kap miljöbalken. Den planerade tillståndsansökan omfattar bland
annat vattenreglering, bortledning av vatten och de nya ledningsdragningarna som
behövs från vattenintaget och upp på land.
Tillstånd söks i mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt,. Tillståndsprocessen kan översiktligt beskrivas som tre steg (figur 2).

Figur 2: Schematisk bild av en tillståndsprocess.

4.1

Samråd

Innan tillstånd söks ska samråd ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de
enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt med
de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli
berörda av verksamheten eller åtgärden.
Bestämmelserna i 6 kap. 23 § miljöbalken innehåller en möjlighet för verksamhetsutövaren att direkt genomföra ett s.k. avgränsningssamråd. Genom ett sådant ställningstagande behöver inget undersökningssamråd genomföras och verksamhetsutövaren
behöver inte heller invänta något beslut från länsstyrelsen om projektet kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan.
BEM har valt att direkt genomföra ett avgränsningssamråd eftersom det redan innan
samrådet bedömts att planerad vattenverksamhet kan medföra en betydande miljöpåverkan.
Den 22 februari 2021 hölls ett samrådsmöte med Länsstyrelsen i Västra Götalands län
och Borås Stad. På mötet deltog två representanter från Länsstyrelsen och två representanter från Miljöförvaltningen. På mötet deltog även åtta representanter för Borås
Energi och Miljös projekt.
Ett samråd har hållits med en bredare krets vilken har inbegripit myndigheter, organisationer, allmänheten och enskilda. Inbjudan till samråd skickades ut den 1 april via
brev och e-post. Samrådstiden pågick till den 10 maj 2021. I inbjudan framgick bland
annat var samrådsunderlaget fanns att ta del av, var man kunde vända sig med frågor
och synpunkter och när samrådstiden avslutades.
Inbjudan till samråd har också skett via kungörelse i Borås tidning den 29 mars 2021.
En kungörelse har också publicerats i Ulricehamns tidning den 30 mars 2021.
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Ett samrådsmöte för allmänheten hölls digitalt via Teams måndagen den 26 april
2021. Dessutom har ett antal samrådsmöten hållits med intressenter och företrädare
för specifika intressen, bland annat vattenkraftägare.
Den 30 september inbjöds allmänheten till ett fysiskt dialogmöte där BEM presenterade de undersökningar och bedömningar som utförts under sommaren 2021 och besvarade även ett flertal av de frågor som ställdes på samrådsmötet den 26 april.
Under samrådet har över 80 skrivelser inkommit till BEM.
Samrådsredogörelsen finns som bilaga B1.

4.2

Färdigställande av handlingar

Efter genomfört samråd har många miljöutredningar utförts, bland annat fågelinventering i Tolken, provtappningsundersökning och musselinventering i Viskan. Denna miljökonsekvensbeskrivning har sedan tagits fram för de planerade vattenverksamheterna. Miljökonsekvensbeskrivningen utgör en del av den ansökan om tillstånd som ges
in till mark- och miljödomstolen.

4.3

Gällande tillstånd

Genom Västerbygdens vattendomstols dom AM 22/1928 föreligger tillstånd att för
kraftproduktion reglera Tolken, vilken rätt för närvarande innehas av Vattenfall Vattenkraft AB. Vattendomen beskriver nivåer i ett lokalt höjdsystem där övre magasingräns (dämningsgräns) anges till +47.01 meter och nedre magasingräns (sänkningsgräns) anges till +44.61 meter. Domen ger således rätt till en regleringsamplitud om
2.4 meter. Domen innehåller inget villkor om minimitappning, tvärtom framgår att
dämmet kan stängas helt vid behov.
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5
5.1
heter

Beskrivning av planerade vattenverksamheter
Sammanfattning av planerade vattenverksam-

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av planerade åtgärder och verksamhet.
Mer detaljerade beskrivningar framgår av den tekniska beskrivningen (bilaga A till ansökan). Höjdnivåer anges i RH2000 om inget annat framgår.
Sökanden yrkar att mark- och miljödomstolen lämnar Sökanden tillstånd enligt 11
kap. miljöbalken till;
(a) bortledande av ytvatten från Tolken för kommunal dricksvattenförsörjning uppgående till högst 16 000 m3/dygn (185 l/s) i medeltal per månad, dock högst 20 000 m3
under ett och samma dygn,
(b) för de fall då en akut situation uppkommer i ordinarie vattenförsörjning vid eller
från Sjöbo vattenverk eller vid driftstopp, underhåll eller provdrift som försvårar eller
förhindrar utnyttjande av vatten från Sjöbo vattenverk, bortledande av ytvatten från
Tolken för kommunal dricksvattenförsörjning uppgående till högst 32 000 m3/dygn
(370 l/s) i medeltal per månad, dock högst 40 000 m3 under ett och samma dygn,
(c) anläggande och bibehållande av de anordningar, uttagsanordning, ledningar, brunnar, pumpar m.m. som erfordras för bortledningen.
Ansökan omfattar också en ny vattenregleringsstrategi för sjön Tolken (se Teknisk beskrivning).
Avseende just vattenregleringen föreslås som villkor att bortledning av vatten inte får
ske när vattennivån underskrider befintlig sänkningsgräns + 1,2 meter. Detta innebär
att bortledning inte får ske vid en vattennivå under + 226,43 (RH2000). I en sådan situation som gäller enligt p. b) i yrkandena, får bortledning enligt villkorsförslaget inte
ske när vattennivån i Tolken understiger sänkningsgränsen + 1,0 m, vilket motsvarar
nivån + 226,23 (RH2000).
Dessutom föreslås villkor om minimitappning ut från Tolken till Viskan på minst 300
l/s. Från och med 15 oktober till och med 1 juni finns också en målsättning att tappa
minst 500 l/s.
Vattenregleringen ska ske med en sådan framförhållning och prognostisering att tappningarna enligt den nya vattenregleringsstrategin kan upprätthållas även vid torrår.
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5.2

Befintlig damm

Vattennivåerna i Tolken regleras idag med hjälp av en några meter hög stendamm
med betongutskov i sjöns utlopp vid Tolkabro (se figur 3). Regleringen sköts av Vattenfall och sker i första hand för elkraftsproduktion i Viskan. Justeringen av luckorna
görs manuellt.

Figur 3. Dammen som reglerar Tolkens utlopp vid Tolkabro. Foto: Niklas Egriell.
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5.3

Vattenreglering och bortledning av vatten

Föreslagen ny vattenregleringsstrategi medför en något mer naturlik årstidsvariation
av vattennivåer och flöden än nuvarande vattenreglering, särskilt avseende sjönivåer
på våren. Strategin innebär att vattennivåer och flöden varierar med årstid, på ett relativt dynamiskt och naturlikt (men inte helt naturligt) sätt. Mjuka vattenstånds- och
flödesvariationer ska eftersträvas och det är viktigt att sjön inte regleras hårdare än
nödvändigt med hänsyn till de varierande behoven av vattenuttag. Regleringen blir
klart hårdare vid de tillfällen då eventuellt 370 l/s behöver kunna tas från Tolken
(jämför yrkande b, samt se rosa kurva i figur 4).

Figur 4. Avbördningskurvor i förslag till förändrad reglerstrategi för olika storlek på råvattenuttag. Den streckade linjen avser minsta tappning under perioden 15 okt-1 jun.
Nedan visas Swecos jämförelser mellan den simulerade naturliga vattennivåkurvan,
den beräknade nuvarande vattennivåkurvan och den framtida vattennivåkurvan (figur
5-7). Den sistnämnda har tagits fram med viss inspiration av den så kallade ”Building
block-metoden” (King JM et al 2008). Syftet med denna holistiska metod är att bedöma vilka flöden och vattennivåer som krävs för att upprätthålla viktiga ekologiska
strukturer och funktioner i ett vattendrag. Metoden kan användas för att bedöma
lämpliga försiktighetsmått och skyddsåtgärder kopplade till vattenreglering.
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Figur 5. Statistik för beräknade vattennivåer-Naturliga oreglerade förhållanden.

Figur 6. Statistik för vattennivåer-Nuvarande reglering.

17 (119)

Filnamn:

PW0A0000-PL-BEMI-001

Sida:

18 (119)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

Miljökonsekvensbeskrivning
Handlingstyp:
Tillståndshandling

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande ansökan
om tillstånd till bortledning
av vatten från Tolken mm

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Niklas Egriell, Sweco Sverige AB

PW

0A

PW

2021-12-07

Status:
Slutlig

Beställarens ordernummer:

REV:

Revisionsdatum:

Rapportnamn:

Miljökonsekvensbeskrivning för Tolkens planerade vattentäkt

Figur 7. Statistik för modellerade vattennivåer-Framtida råvattenuttag på 185 l/s. Röd
streckad linje visar rekommenderad högsta respektive lägsta nivå vissa tider med
hänsyn till storlom (övre) respektive gädda (nedre).
Fokus i bedömningarna av lämpliga vattennivåer i Tolken har legat på upprätthållande
av tillfredsställande nivåer för storlommens häckning och gäddans lek. Dessa arter kan
ses som s.k. paraplyarter, vilket innebär att om man säkerställer goda livsbetingelser
för dessa så innebär det också goda livsbetingelser för många andra arter knutna till
naturliga insjöar.
För att bedöma lämpliga vattennivåer kartlades viktiga potentiella häckningsplatser för
storlom (se bilaga B2 med fågelinventering) och exempel på typiska svämängar med
lekmiljöer för gädda (se bilaga B3 med bedömd fiskpåverkan från Tolkens vattentäkt).
Nedan visas strategins regleringskurvor för flödena från Tolken till Viskan (figur 8-10).
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Figur 8. Statistik för beräknade flöden-Naturliga oreglerade förhållanden.

Figur 9. Statistik för flöden-Nuvarande reglering.
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Figur 10. Statistik för flöden-Framtida råvattenuttag på 185 l/s. Röd streckad linje visar planerad tappning på 500 l/s under höst-försommar då öringens rom ligger nergrävd i gruset och föreslagen minimitappning på 300 l/s sommartid.
Fokus i bedömningarna av lämpliga flöden och minimitappningar till Viskan har legat
på upprätthållande av tillfredsställande täckningsgrad och vattenhastighet över bottnar av vikt för öringlek och med avseende på befintlig bottenfauna.
För att bedöma lämplig tappning som inte skadar öringens reproduktionsområden,
områden som också är viktiga för Viskans botten- och fågelfauna, utfördes en provtappningsundersökning under 2021 (se Bilaga B4). Utifrån undersökningen rekommenderas säkerställande av en lägsta tappning på 500 l/s ut från Tolken, 15 oktober
till och med 1 juni, då öringrommen ligger nedgrävda i grusbäddarna. Övrig tid på året
(sommartid) rekommenderas en lägsta tappning på 300 l/s för att upprätthålla goda
livsbetingelser för flodpärlmussla, andra stormusslor och bottenfauna samt fisken.
För att inte riskera att behöva gå under föreslagna tappningar avser BEM installera en
larmfunktion. Den som är ansvarig för regleringen varslas när flödet blir mindre än en
larmkurva. Då kan fördjupad prognostisering av nederbörd och flöden de närmaste
veckorna ske och vid behov anpassas tappningen och uttaget.
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För de fall då en akut situation uppkommer i ordinarie vattenförsörjning vid eller från
Sjöbo vattenverk eller vid driftstopp, underhåll eller provdrift som försvårar eller förhindrar utnyttjande av vatten från Sjöbo vattenverk yrkas tillstånd till bortledande av
370 l/s i medeltal per månad. Utan tillsynsmyndighetens medgivande får ett sådant
bortledande inte pågå längre än ett år. Renoveringen av Sjöbo vattenverk är beräknad
att ta cirka ett år. De enstaka tillfällena/året då detta blir aktuellt kommer endast en
minimitappning på 300 l/s kunna upprätthållas (se figur 11).

Figur 11. De tillfällen då akut situation enligt yrkande b föreligger yrkas tillstånd till
bortledande av 370 l/s, vilket gör det svårt att just vid de tillfällena hålla en minimitappning på 500 l/s på höst-försommar.
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I de akuta fallen så blir trots detta påverkan på sjönivåerna inte så stora jämfört med
ett uttag på 185 l/s. Dock finns en ökad risk att sjön sjunker under SG +1,2 m.

Figur 12. De tillfällen då akut situation enligt yrkande b föreligger yrkas tillstånd till
bortledande av 370 l/s, vilket innebär att sjön kan bli något lägre den hösten.
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5.4

Anläggande av ledningar

Intagspunkten för ledningen är i en djuphåla i Tolken. Intaget kommer ligga ca 3 m
över sjöbotten. Intagssilen kommer att utformas så att fiskar och andra vattenlevande
organismer inte sugs in i intaget.
För att leda vattnet från sjön till vattenverket anläggs sjöledningar från intaget in till
Sundholmen och vidare åt norr (se figur 13). I ansökan ingår tre alternativa ledningssträckningar, varav alternativ C är på land och inte bedöms utgöra vattenverksamhet.

Figur 13. Planerade alternativa intagsledningar vid Sundholmen.
Kartkälla: Marin miljöanalys.
Öppen schakt kommer att krävas på Sundholmen (se gulstreckad linje). Ambitionen är
att i övrigt nyttja styrd borrning för de sjöförlagda ledningarna. Om detta inte är möjlig behöver ledningen schaktas ner längs en sträcka av ungefär en halv kilometer.
Sprängning kan då behövas i vissa delar.
I övrigt läggs ledningen på bottnen med rundande tyngder för att minska risken att
fiskeredskap fastnar.
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Produktion (svetsning och viktning) av sjöledningen planeras utföras i den norra änden av Tolken där tidigare R40 går utmed sjön (se figur 14). Sjöledningen lyfts succesivt ut i sjön där den hålls flytande till full längd (ca 850 m) har producerats.

Figur 14. Platsen i norra sjöändan där produktionen planeras. Kartkälla: Metria.
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6

Avgränsning

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning behandlar förhållandena i och kring Tolken,
samt Viskan från Tolken ned till Öresjö. Störst fokus ligger på påverkan på den hydrologiska regimen, flödesförhållandena och påverkan på fisk och bottenfauna i Viskan
samt konsekvenser för den häckande storlommen och gäddleken i Tolken. Avseende
påverkan på miljökvalitetsnormerna är området från och med Tolken ned till Rydboholm beskrivet.
Utgångspunkten i bedömningarna är att vattenregleringsstrategin följs och att anpassningar av strategin sker så att föreslagna tappningar på 300 respektive 500 l/s inte
underskrids. Den sistnämnda tappningen kan dock komma att underskridas vid en
akut situation enligt yrkande b, då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vatten av någon
annan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk.

6.1

Geografisk avgränsning

Utredningsområdet omfattar Tolken och sjöns strandområde.
I Viskan avgränsas utredningsområdet i huvudsak från Tolkens utlopp och ned till åns
mynningsområde i Öresjö.
Avseende påverkan på miljökvalitetsnormerna är området från och med Tolken ned till
Rydboholm beskrivet. Detta eftersom vattnet som tas ut från Tolken till mycket stor
del hamnar i avloppsreningsverket Sobacken med utlopp i Viskan vid Rydboholm eller
på annat sätt slutligen når Viskan uppströms Rydboholm.
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7

Bedömningsmetod

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs först förutsättningar och miljövärden i kap.
8-10. Därefter beskrivs bedömda miljökonsekvenser i kap. 11.
För att avgöra vilka miljökonsekvenser som kan antas uppstå i de områden som berörs vägs områdets bedömda värde ihop med den påverkan som kan antas ske på
området, med hjälp av matris enligt figur 15. Påverkan bedöms i förhållande till befintliga förhållanden och vattenreglering. Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten
bedöms i förhållande till risken för försämring eller äventyrande av normerna.

Figur 15: Bedömningsmatris för bedömning av miljökonsekvenser. Källa: Sweco.
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8

Alternativ

Inför beslut om val av kompletterande vattentäkt utfördes en förstudie/alternativstudie. Arbetet ledde vidare till en handlingsplan med utvärdering av följande alternativ:
•

Tre ytvattentäkter (sjöarna Tolken, Säven och Frisjön)

•

Två grundvattentäkter (Bollebygd och Varnum)

•

Tre alternativ med konstgjord infiltration av ytvatten till grundvatten (ytvatten
från Gesebols sjö till grundvattentäkten i Bollebygd, ytvatten från sjön Tolken
till grundvattentäkten i Varnum samt ytvatten från sjön Tolken till grundvattentäkten i Dalsjöfors)

8.1

Nollalternativet

Nollalternativet innebär att kommunen även fortsatt endast nyttjar befintliga vattentäkter. Inom några decennier kommer det då förekomma vattenbrist för kommunens
invånare. Redundansen kommer vara fortsatt dålig och ombyggnationen av Sjöbo vattenverk blir omöjlig eller mycket svårhanterad. Konsekvenserna blir en fortsatt vattenreglering med huvudfokus på elproduktion istället för dricksvattenproduktion och en
fortsatt något mer onaturlig vattenregleringskurva.

8.2

Långsiktigt hållbar vattenförsörjning

I arbete med handlingsplanen nyttjades följande värderingsgrunder (se figur 16)

Figur 16. Sammanställning av huvudkriterier (översta raden) och underliggande delkriterier, som analyserats för att välja väg i vattentäktsfrågan. Källa: BEM.
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Sammanfattningsvis har förstudien resulterat i följande slutsatser:

•

Både Tolken och Säven kommer att kunna ha långsiktiga uttag av råvatten.
Inmätningar, utförda hösten 2021 (d.v.s. efter förstudiens färdigställande), visar dock att det finns betydande begränsningar av möjligheten att reglera vattenståndet i Säven, vilket innebär att Säven troligen inte har en tillräcklig
reglervolym för att kunna fungera som en framtida vattentäkt åt Borås Stad.

•

Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som dricksvattenkälla under rådande förutsättningar. Den (mestadels) höga minimitappningen leder sannolikt till att det redan idag finns problem med att upprätthålla
nivån i sjön och att konsekvenserna för omgivningen skulle bli svårare att hantera ifall sjön i framtiden utnyttjas som råvattentäkt.

•

Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna fungera som råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet. Säven bedöms ha näst
bäst förutsättningar kapacitetsmässigt.

•

Tolken har den bästa vattenkvaliteten med avseende på kategorierna organiska
föreningar, färg, aluminium och övriga kemiska parametrar samt alkalisering.

•

Investeringskostnaden i vattenverk, tryckstegringsstationer och överföringsledningar är lika för Tolken och Frisjön. Säven har lägre investeringskostnad på
grund av att ledningssträckan från Säven till Borås är kortare än motsvarande
sträckor från Tolken och Frisjön till Borås.

•

Drift- och underhållskostnaderna (översiktligt beräknade i förstudien) är lägst
för Tolken eftersom kostnaderna för att rena vattnet är lägst samtidigt som
kostnaden för att pumpa vatten till Borås tätort är lägst för detta alternativ.
Frisjön har högst kostnader för att pumpa råvatten till vattenverk och vidare till
distributionsnätet varför detta alternativ är mest kostsamt. Drift- och underhållskostnader för Säven beräknas vara högre än Tolkens men lägre än Frisjöns.

•

Tolken bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet.

Mer information och förtydliganden om alternativstudierna finns i bilaga B5.

28 (119)

Filnamn:

PW0A0000-PL-BEMI-001

Sida:

29 (119)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

Miljökonsekvensbeskrivning
Handlingstyp:
Tillståndshandling

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande ansökan
om tillstånd till bortledning
av vatten från Tolken mm

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Niklas Egriell, Sweco Sverige AB

PW

0A

PW

2021-12-07

Status:
Slutlig

Beställarens ordernummer:

REV:

Revisionsdatum:

Rapportnamn:

Miljökonsekvensbeskrivning för Tolkens planerade vattentäkt

9
9.1

Risk och sårbarhet
Störningar av vattenförsörjningen

BEM har med stöd av Sweco tagit fram en analys av risker för störningar av i Borås
dricksvattenförsörjning (Lindhe A et al. 2018). I analysen belyses riskerna för mikrobiologisk förorening, kemisk förorening respektive fysisk störning.
De huvudsakliga slutsatserna från analysen är följande:
− Öresjö och Ärtingen är förknippade med ett flertal ekosystemtjänster utöver deras
funktioner som vattentäkter.
− Om det inträffar ett sjukdomsutbrott till följd av mikrobiologisk förorening av dricksvattnet kan stora samhällsekonomiska konsekvenser uppstå i Borås. De analyserade
scenarierna visar att kostnader på flera hundra miljoner kan uppstå.
− Produktivitetsbortfall för olika verksamheter i samhället kan förväntas utgöra den
största kostnaden men vårdkostnader och effekter relaterade till obehag är också betydelsefulla.
− Om det inträffar ett omfattande och långvarigt leveransavbrott i Borås dricksvattenförsörjning kommer många verksamheter att påverkas negativ och de samhällsekonomiska kostnaderna blir stora. Hur långvarigt avbrottet är påverkar direkt de samhällsekonomiska kostnaderna men givet ett avbrott på en månad uppgår kostnaderna till
nästan en halv miljard kronor.
− Analysen visar på samhällets beroende av en välfungerande dricksvattenförsörjning
och visar att mycket stora samhällskostnader kan uppstå om dricksvattenförsörjningen inte skyddas och säkras. Detta gäller både sjöarna och infrastrukturen i form
av distributionssystem, vattenverk och liknande.
Genom att nyttja Tolken som kompletterande vattentäkt kommer riskerna för allvarliga konsekvenser av störningar i någon av vattentäkterna att minska.
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9.2

Framtida klimatförändringar

Ett framtida förändrat klimat väntas påverka tillrinning och avdunstning för Tolken till
följd av ändrade nederbördsförhållanden och ökade temperaturer. Allra störst påverkan väntas under vintern, då nederbörden både ökar och till större andel faller som
regn istället för som snö. Detta bedöms leda till ökade flöden i den övre delen av Viskan oavsett vilken reglerstrategi som används. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har, i samverkan med Borås Stad, tagit fram en rapport med en
översvämningskartering utmed Viskan (Friman J. 2019). Denna rapport och MSB:s
översvämningsportal visar vilka områden i Borås stad som riskerar att översvämmas
vid exempelvis ett beräknat högsta flöde (se figur 17).

Figur 17. Översvämningsområde i Borås stad vid beräknat högsta flöde.
Källa: MSB.
Regleringen av Tolken kommer att ske inom liknande nivåintervall som nu. För att
möta riskerna med framtida klimatförändringar avser BEM installera en automatstyrd
vattenreglering vid Tolkens utlopp. Då kan en mjukare och till nederbörd och flöden
bättre anpassad tappning ske. Vid behov kan ett prognossystem upprättas, vilket möjliggör att sjön tappas ur och sänks inför perioder med kraftig tillrinning. Eftersom sjönivån på hösten, före den regnrika vintern, dessutom kommer att ligga något lägre
enligt den nya regleringsstrategin, bedöms denna inte öka riskerna för framtida översvämningar nedströms Tolken i jämförelse med nuvarande reglerstrategi.
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10
10.1
10.1.1

Områdesbeskrivning
Tolken
Översikt

Tolken är belägen i både Borås och Ulricehamns kommuner (se figur 18). Sjön omges
av både skog och öppna marker. Tolken är till ytan ca 12 km 2 och dess vattenvolym är
beräknad till ca 95 miljoner m3. Sjön är näringsfattig (Naturcentrum AB Stenungsund
2000).
Utloppet till Viskan finns i sjöns norra del. Tolken är den största sjön i Viskans avrinningsområde.
Tolken har pekats ut som en regionalt viktig dricksvattenresurs i remissversionen av
regional vattenförsörjningsplan, som Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram
(Ruderfelt et al. 2021).

Figur 18. Översiktskarta över Tolken (röd ring). Kartkälla: Länsstyrelsen.
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10.1.2

Tolkens avrinningsområde

Vattnet från områdena kring Tolken utgör källflödena för Viskan som har sin startpunkt vid utflödet från sjöns nordligaste del. Tolken har en areal på ca 12 km2, vilket
utgör nästan 1/5 av avrinningsområdets totala yta. Avrinningsområdet domineras av
skogsmark, med inslag av åkermark. Tolken har ett medeldjup på ca 8,4 meter och
ett maxdjup som är uppmätt till ca 27 meter.
Tillrinningen till Tolken bedöms främst ske via små bäckar. Viss tillrinning sker även
direkt från grundvattnet i de omgivande moränmarkerna. Områdena med isälvssediment verkar inte utgöra ett sammanhängande stråk och bidrar troligen inte till någon
större inströmning av grundvatten.
Karaktäristiska vattenföringar i utloppet från Tolken, baserade på SMHI:s Vattenwebb,
presenteras i tabell 1. Lågflöden ut från sjön påverkas i hög grad av sjöns reglering,
vilken översiktligt har beskrivits i Vattenwebb. Framförallt gällande lågflöden finns
därför påtagliga osäkerheter i Vattenwebb.
Tabell 1. Karakteristiska vattenföringar i utloppet från Tolken. Källa: SMHI.

HQ50
HQ10
HQ2
MHQ
MQ
MLQ

Total
stationskorrigerad
vattenföring
[m³/s]
4,61
3,66
2,59
2,71
1,15
0,68

Total
naturlig
vattenföring
[m³/s]
4,49
3,76
2,94
3,03
1,15
0,05
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10.1.3

Geologi

Området öster om Borås består av en högt liggande bergsplatå med toppar på över
300 m ö.h. Berggrunden är kraftigt uppsprucken, där Tolken ligger i en av de större
sprickdalarna med sydvästlig-nordostlig riktning. Nivåskillnaden mellan omgivande
berg och sjön, som ligger kring 227 m ö.h., är upp till hundra meter. Markerna närmast sjön domineras helt av tunna moränjordar även om det i den östra delen finns partier med berg (se figur 19). I sprickdalen norr respektive söder om Tolken samt på en
av öarna finns även mindre områden med isälvsmaterial.

Figur 19. Områdena kring Tolken domineras av höglänta bergsområden (röda) samt
morän närmast sjön (ljusblå). I norr respektive söder finns mindre områden med
isälvssediment (gröna). Kartkälla: SGU.
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10.1.4

Vattenkvalitet

Kompletterande provtagning av sjön Tolken har genomförts under 2020 och 2021. Baserat på erhållna provtagningsresultat bedöms Tolken vara lämplig som råvattentäkt,
vilket även är i linje med slutsatserna från tidigare genomförda undersökningar.

10.1.5

Befintligt dämme och reglering av vattennivå

För Tolkens reglering gäller vattendom meddelad 1928 (ärende 22-1928). Denna beskriver nivåer i ett lokalt höjdsystem där övre magasinsgräns (tolkat som dämningsgräns) anges till +47,01 m (enligt lokalt höjdsystem) och nedre magasinsgräns (tolkat
som sänkningsgräns SG) anges till +44,61 m. Domen ger därmed rätt till en regleringsamplitud om ca 2,4 m.
Vattennivåerna i Tolken regleras idag med hjälp av en några meter hög stendamm
med betongutskov i sjöns utlopp vid Tolkabro. Regleringen sköts för närvarande av
Vattenfall och sker i första hand för elkraftsproduktion i Viskan. Justeringen av luckorna görs manuellt och kräver regelbundna resor till dammen. I realiteten nyttjas i
stort sett endast de översta ca 1,2 metrarna av tillåten regleringsamplitud.

10.1.6

Planförhållanden

Borås Stads översiktsplan antogs av kommunfullmäktiga den 12 april 2018. I översiktsplanen pekas Tolken, tillsammans med sjöarna Säven, Åsunden och Frisjön, ut
som potentiella ytvattentäkter som kan vara värdefulla för att trygga den långsiktiga
dricksvattenförsörjningen för kommunen. Sjöarna har därför pekats ut som områden
där särskild hänsyn bör tas.
Det närmaste område som i översiktsplanen pekas ut för tätortsutveckling är Äspered
som ligger ca 1,8 km väster om Tolken.
Gällande översiktsplan i Ulricehamns kommun är antagen den 29 oktober 2015. I
översiktsplanen beskrivs bland annat att Tolken har pekats ut i den kommunala vattenförsörjningsplanen som intressant ytvatten att använda för den allmänna dricksvattenförsörjningen innan år 2050. Även andra ytvatten och grundvattenförekomster har
pekats ut. Vidare har man i översiktsplanen pekat ut fem områden vid sjön för möjlig
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden, för att möjliggöra
utveckling av bostäder och verksamheter i strandskyddat område.
Ett fåtal detaljplaner finns i området runt Tolken. Ingen detaljplan finns i området som
studeras för planerade intagsanordningar.

10.1.7

Riksintressen

Tolken är lokaliserad inom ett större utpekat område för framtida järnväg, vid namn
Götalandsbanan, Linköping-Borås. Området är av riksintresse för kommunikation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Även väg 40, norr om Tolken, är utpekad som riksintresse
enligt 3 kap. 8 §.
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10.1.8 Skyddade områden
10.1.8.1 Naturreservat
I sydvästra delen av Tolken finns ett naturreservat vid namn Sundholmen (se figur
20). I naturreservatet ingår mark längs sjöns västsida med bland annat bokskog,
blandlövskog och ekhage. I naturreservatet ingår också ön Holmen. Ön kantas av aldominerad strandskog och på ön finns Sundholmens slottsruin med anor från 1400talet. Slottsruinen har stor betydelse för flera fladdermusarter. Vid sjön häckar bland
annat knipa, storskrake och storlom (Sundholmen, Länsstyrelsen i Västra Götalands
län hemsida hämtat 2020-12-21).

10.1.8.2 Fågelskyddsområde
Lindö är en centralt lokaliserad ö i Tolken och utgör ett fågelskyddsområde (se figur
20). Inom området gäller förbud mot att färdas eller uppehålla sig under tiden 1 mars
– 1 juli med vissa undantag. Bildandet av fågelskyddsområdet beslutades av Länsstyrelsen den 20 maj 2020. Området har betydelse för en skyddsvärd fågelart som konstaterats häcka i området. Av sekretesskäl nämns inte arten i beslutet. Skyddet syftar
till att minska störningar från friluftslivet och till att säkerställa att det finns tillräckligt
antal skyddade områden för att tillgodose att den skyddsvärda artens behov av lämpliga häckningsområden uppfylls.

Figur 20. Karta med naturreservatet Sundholmen (grön yta) och fågelskyddsområde
Lindö (grön ring). Blåprickat område markerar strandskyddat område.
Kartkälla: Länsstyrelsen.
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10.1.8.3 Strandskydd
Tolken omfattas av utökat strandskydd vilket sträcker sig 300 meter från strandlinjen
upp på land och 300 meter ut i vattnet (se figur 20). Även öarna i sjön omfattas av
utökat strandskydd om 300 meter.

10.1.8.4 Vattenskyddsområde
Tolken ligger inom vattenskyddsområde för Öresjö vattentäkt. Skyddsområdet är indelat i primär-, sekundär- och tertiär skyddszon. Tolken och dess avrinningsområde
omfattas av den tertiära skyddszonen. Inom tertiär skyddszon reglerar föreskrifterna
bland annat hantering av kemikalier, fordonstvätt, hantering av cisterner och rörledningar för petroleumprodukter och kemikalier samt upplag av skogsmaterial, avfall
och förorenade massor.
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10.1.9

Naturvärden

10.1.9.1 Översiktligt
Tolken är utpekad i det kommunala naturvårdsprogrammet för Borås Stad (Naturcentrum AB Stenungsund 2000). Sjön har bedömts ha ett mycket högt naturvärde (klass 2
i en tregradig klassificering). Sjön är utpekad bland annat för dess brant sluttande odlingsmarker och lövskogar utmed sjöns västra strand och för dess artrikedom bland
fåglar och fiskar.
Det finns inte någon våtmark markerad i Naturvårdsverkets våtmarksinventering i
närheten av sjön.
Landanslutningen planeras vid Tolkens västra sida. Området där utgörs bland annat av
ett lövskogsrikt odlingslandskap. Många av lövskogarna hyser en rik flora och fauna
och området är ett populärt friluftsområde.
Vid studerande av fynduppgifter av naturvårdsarter i Artportalen i området kring
Sundholmen påträffas bland annat uppgifter om arter som utgör signalarter enligt
Skogsstyrelsen, till exempel fällmossa, sotlav, dvärgtufs och platt fjädermossa. I området kring Sundholmen finns även fynd av rödlistade arter så som ask, almlav,
lunglav och sjöhjortron.
I området kring Sundholmen finns även flera träd markerade som skyddsvärda i Länsstyrelsens informationskarta, både i sluttningen ner mot sjön och på den södra delen
av halvön. De arter som nämns är bland annat ek, ask, klibbal och lönn.
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10.1.9.2 Strandområden
Stränderna runt Tolken varierar. Huvudsakligen utgörs de av medelbrant sluttande
jordbruksmarker i väster och medelbranta till branta sluttande stränder med skogsmark i söder och öster. Runt Ulvungsviken i norr och Sundholmen i väster finns mer
långgrunda områden med svagt sluttande stränder med strandängar/svämängar (se
figur 21). På vissa öar finns också mer svagt sluttande stränder som passar för storlommens häckning.

Ulvungsviken

Sundholmen

Figur 21. Vid Ulvungsviken i norr och Sundholmen i väster finns svagt sluttande stränder med strandängar/svämängar. Kartkälla: Länsstyrelsen.
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10.1.9.3 Fisk
Bland fiskarterna i sjön finns bland annat gös, lake, sik, siklöja, ål, öring, abborre,
gädda, mört och sutare (Ifiske, hämtat 2021-03-10). I tillflöden till sjön har bland annat öring, ål och lake fångats vid elfisken. Siken leker på sandiga och grusiga bottnar
från ca 0,5 m djup.
Vid samrådsmöte med företrädare för Tolkens fiskevårdsområdesförening framhöll föreningen att en del grunda vikar är viktiga lekområden för gädda. Vattennivån får enligt föreningsföreträdarna inte gå ner för mycket i dessa vikar under lekperioden. Tidig
vår bör enligt föreningsföreträdarna vattennivån hållas uppe.
BEM har genom Swecos försorg analyserat höjden på ett par typiska sådana grunda
vikar. Dessa finns presenterade i figur 22 och tillsammans med påverkanbedömning i
bilaga B3.

Figur 22. Ortofoto med ett par svämplaner med lämpliga grunda lekområden för
gädda (ungefärlig marknivå i parentes). Källa: Sweco.
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10.1.9.4 Vattenvegetation
År 2011 utförde Medins Havs och Vattenkonsulter AB en vattenväxtinventering i Tolken. Resultaten visade på en hög artrikedom och god ekologisk status med avseende
på vattenvegetation (Nilsson C et Johansson K. 2012).
Under sommaren och hösten 2021 utförde Medins en kompletterande vattenväxtinventering i tre transekter i Tolken (se figur 23 och bilaga B6). Två av transekterna (nr
7-8) är samma som år 2011. Nummer 14 är ny och placerad i planerat område för
ledningsdragningen.

Figur 23: Karta med transekter för vattenväxter (makrofyter)
Källa: Medins havs och vattenkonsulter.
Resultaten bekräftar bilden från undersökningen år 2011 och Tolken bedöms ha hög
status med avseende på makrofyter. I den nya transekten (nr 14) hittades inga rödlistade arter, medan transekt 8, precis som år 2011, hyste den rödlistade (Nt) arten sjöhjortron.
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10.1.9.5 Bottenfauna
Under hösten 2021 utförde Medins en inventering av bottenfauna i Tolken (se Bilaga
B7). Tre lokaler i Tolken undersöktes (se figur 24)

Figur 24. Karta med undersökningslokaler för bottenfauna I Tolken.
Källa: Medins havs och vattenkonsulter.
Resultaten visade på en mycket artrik bottenfauna med förekomst av ett
flertal mindre allmänna arter. Det noterades dock inga rödlistade arter. Den
ekologiska statusen klassades som hög vid två av tre lokaler och god på den
tredje.
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10.1.9.6 Fågel
För att få en uppfattning, främst om förekommande eller potentiell häckning av
storlom i Tolken men också en bild av fågelfaunan i sjön mer generellt, utförde Sweco
en fågelinventering i början på juli 2021 (se bilaga B2). Syftet med fågelinventeringen
var att utreda vilka vattenanknutna fågelarter som år 2021 häckade i Tolken och värdera häckningsmiljöer för storlom samt bedöma hur vattenreglering kan påverka vattenanknutna fåglar.
Samtliga fågelarter i tabell 2 bedöms kunna häcka vid Tolken. Säkra häckningsindicier
i form av bon eller ungar noterades för arterna fiskmås, gråtrut, fisktärna, skäggdopping, storskrake, kanadagås och en skyddsklassad art.
Tabell 2. Observerade fågelarter vid inventering (rödlistningskategori samt arter listade i fågeldirektivet bilaga 1 angivet).
Fynd

Rödlista

Fågeldirektivet

Observation

Backsvala

Sårbar (VU)

-

Vid Sundholmens
slottsruin

Brun kärrhök

Livskraftig (LC)

Bilaga 1

Förbiflygande hona

Drillsnäppa

Nära hotad (NT)

-

Totalt fem observationer, varnande
individer

Fiskmås

Nära hotad (NT)

-

Häckande med
ungar

Fisktärna

Livskraftig (LC)

Bilaga 1

Häckande, noterades i huvudsak vid
öarna samt födosökande i grupp

Grågås

Livskraftig (LC)

-

Flock om 20 individer noterades

Gräsand

Livskraftig (LC)

-

Enstaka observation

Gråtrut

Sårbar (VU)

-

Häckande, som
mest sågs tre
ungar vid ett tillfälle

Kanadagås

Ej tillämplig (NA)

-

Häckande, flera
bobalar noterades.
Flock om 50 individer noterades som
mest. Främmande
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art, hög risk för invasivitet.
Knipa

Livskraftig (LC)

-

Enstaka observationer

Knölsvan

Livskraftig (LC)

-

Enstaka observationer

Kricka

Sårbar (VU)

-

Ett par noterades

Sävsparv

Nära hotad (NT)

-

En sjungande hane

Skäggdopping

Livskraftig (LC)

-

Häckande, många
individer noterades
i sjön. Som mest
sågs tre par med
tio ungar.

Skrattmås

Nära hotad (NT)

-

Troligen häckande.
Cirka tio individer
noterades som
mest vid ett tillfälle.

Sothöna

Livskraftig (LC)

-

En individ noterades

Storskrake

Livskraftig (LC)

-

Två honor med 16
ungar noterades
som mest

Storlom

Livskraftig (LC)

Bilaga 1

Total gjordes tre
parobservationer
varav två var nära
Kalvö och en vid
Lindö. Minst två
observerade par.

Storskarv

Livskraftig (LC)

-

Som mest sågs nio
individer på ett
skär.

Strandskata

Nära hotad (NT)

-

En ensam individ
noterades.

I artskyddsförordningen har storlom beteckningen B, vilket innebär att de har ett sådant intresse för EU att särskilda skyddsområden (Natura 2000) behöver utses. Tolken
är dock inget sådant skyddat område.
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Inga storlomsbon observerades på öarna. Dock noterades ett tjugotal potentiella
häckningsplatser på öarna. De potentiella häckningsplatserna bedöms vara belägna på
en höjdnivå av ca + 227,2-227,4 (RH2000).

Figur 25: Potentiell inmätt häckningsplats för storlom. Foto: Niklas Egriell.
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10.1.9.7 Skyddade arter
Utförd landinventering (se Bilaga B8), vattenväxtinventering, bottenfaunaundersökning och fågelinventering har inte givit några indikationer på att det, förutom ovan
nämnda fågelarter, finns skyddade arter i området.

10.1.9.8 Övriga naturvärden
Landmiljöer
Vid studerande av fynduppgifter av naturvårdsarter i Artportalen i området kring
Sundholmen (område för ledningsdragning) påträffas bland annat uppgifter om arter
som utgör signalarter enligt Skogsstyrelsen, till exempel fällmossa, sotlav, dvärgtufs
och platt fjädermossa. I området kring Sundholmen finns även fynd av rödlistade arter
så som ask, almlav, lunglav.
I området kring Sundholmen finns även flera träd markerade som skyddsvärda i Länsstyrelsens informationskarta, både i sluttningen ner mot sjön och på den södra delen
av halvön. De arter som nämns är bland annat ek, ask, klibbal och lönn.

45 (119)

Filnamn:

PW0A0000-PL-BEMI-001

Sida:

46 (119)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

Miljökonsekvensbeskrivning
Handlingstyp:
Tillståndshandling

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande ansökan
om tillstånd till bortledning
av vatten från Tolken mm

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Niklas Egriell, Sweco Sverige AB

PW

0A

PW

2021-12-07

Status:
Slutlig

Beställarens ordernummer:

REV:

Revisionsdatum:

Rapportnamn:

Miljökonsekvensbeskrivning för Tolkens planerade vattentäkt

Swecos landinventering (Se bilaga B8) i området för ledningsdragningarna visar på ett
flertal värdefulla träd, men också på förekomst av invasiva arter som enligt förordningen om invasiva arter inte bör spridas. Runt Sundholmen finns ett område som bedömts hysa höga naturvärden enligt standarden för naturvärdesinventering (se figur
26).

Figur 26: Ett område runt Sundholmen gård bedöms hysa höga naturvärden enligt
standarden för naturvärdesinventering. Källa: Sweco.
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10.1.9.9 Samlad bedömning av naturvärden i och runt Tolken
Sjön hyser en för insjöar normal fiskfauna. Sjön hyser en intressant fågelfauna med
bland annat häckande storlom. Undersökningarna visar på en god-hög status när det
gäller både vattenvegetation och bottenfauna, vilket indikerar att vattenregleringen
varit tillräckligt varsam för att inte skada vattenvegetationen i sjön. I sjön finns öar
med fågelskydd och reservatsbestämmelser. Landområdet vid Sundholmen gård har
visat sig hysa höga naturvärden kopplade till trädvegetationen. Sammantaget bedöms
sjön med omgivning ha måttliga-höga naturvärden.

47 (119)

Filnamn:

PW0A0000-PL-BEMI-001

Sida:

48 (119)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

Miljökonsekvensbeskrivning
Handlingstyp:
Tillståndshandling

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande ansökan
om tillstånd till bortledning
av vatten från Tolken mm

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Niklas Egriell, Sweco Sverige AB

PW

0A

PW

2021-12-07

Status:
Slutlig

Beställarens ordernummer:

REV:

Revisionsdatum:

Rapportnamn:

Miljökonsekvensbeskrivning för Tolkens planerade vattentäkt

10.1.10

Kulturmiljövärden

Viskadalen har varit en viktig kommunikationsled sedan förhistorisk tid. Runt Tolken
och på dess öar finns en rad fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Det
rör sig bland annat om flera stenåldersboplatser, fyndplatser för slagen flinta och områden med fossil åkermark.

Figur 27. Exempel på platser med fornlämningar (röda markeringar) och övriga kulturhistoriska lämningar (ljusblå markeringar) vid Tolken. I kartan visas området för
Sundholmen på sjöns västra sida. På ön Holmen finns Sundholmens slottsruin.
Kartkälla: Länsstyrelsen.
Sammantaget bedöms området ha ett måttliga-höga kulturmiljövärden.

10.1.11

Friluftsliv och rekreation

Tolken har betydelse för friluftslivet genom bland annat båtliv och fritidsfiske. Dessa
nämns bland annat som mer frekventa friluftsaktiviteter i Ulricehamns översiktsplan.
Längs sjöns stränder finns många småbåtsbryggor. Som utflyktsmål finns till exempel
fornlämningsmiljöer vid bland annat Källarnabben, belägen vid Tolkens östra strand,
och naturreservatet Sundholmen.
En kommunal badplats finns på sjöns västra sida, inom Sundholmens naturreservat.
Sammantaget bedöms området ha ett måttligt värde för friluftslivet.
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10.1.12 Förorenade sediment
Viskans vattenråd har i sitt recipientprovtagningsprogram för Viskan genomfört sedimentprovtagning vid fyra olika sjöar inom Viskans avrinningsområde vid två tillfällen,
2010 och 2016 (se årsrapport 2011 och 2017). Resultaten från 2010 presenteras i Tabell 3 och resultaten från 2016 presenteras i Tabell 4. Då Tolken ligger längst uppströms i vattensystemet används den som referens till övriga sjöar.
Tabell 3. Resultat från provtagning av Viskans Vattenråd i fyra sjöar 2010 inom Viskans avrinningsområde. Färgkodning avser klassning enligt Naturvårdsverkets rapport
4319, blå = Klass 1, grön = Klass 2, gul = Klass 3, orange = Klass 4, röd = klass 5
och vit = Bedömningsgrunder saknas.

Tabell 4. Resultat från provtagning av Viskans Vattenråd i fyra sjöar 2016 inom Viskans avrinningsområde. Färgkodning avser klassning enligt Naturvårdsverkets rapport
4319, vit = Klass 1 eller 2, gul = Klass 3, orange = Klass 4, röd = Klass 5.

Rörande de förhöjda värdena för kadmium görs följande notering i Viskans vattenråds
årsrapport för 2017:
”Gränsvärdet för kadmium (2,3 mg/kg TS) överskreds i samtliga fall, d.v.s. såväl i den
lokala referensen som i övriga provpunkter. För kadmium tyder detta på geologisk påverkan. Analys av metaller i vatten visade mycket låga till låga kadmiumhalter i Viskan, klart lägre än gällande gränsvärde för kadmium i vatten”.
Sweco har utfört sedimentundersökningar i två provpunkter i området för planerad
ledningsdragning. Halterna av kadmium, bly och tributyltennföreningar noteras överstiga gränsvärdena enligt HVMFS 2019:25. Halterna av PCB, PAH och PFOS är också
förhöjda i förhållande till bakgrundshalter. För mer information, se bilaga A5 till Teknisk beskrivning. Vid vattenprovtagning (se bilaga A4 till Teknisk beskrivning) av arsenik, bly, kadmium, krom, nickel, uran, PFAS 11 och PFOS noterades inga halter överstigande miljökvalitetsnormerna (HVMFS 2019:25).
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10.1.13 Fysikalisk-kemiska parametrar
10.1.13.1 Temperatur
Ett flertal mätningar av temperaturprofiler har genomförts i Tolken de senaste åren
(Sönegård Erik 2021). Dessa visar att temperatursprångskiktet ligger på 10-13 meters
djup på sommaren i Tolken.

10.1.13.2 Syrgas
Ett flertal mätningar av syrgasprofiler har genomförts i Tolken de senaste åren (Sönegård Erik 2021). Dessa visar på goda syrgasförhållanden (>7mg/l) även sommartid
ner till ett djup av minst ca 6 meter. Därunder sjunker syrgashalterna. I de allra djupaste hålorna (> ca 20 m djup) råder goda syrgasförhållandena på hösten-vintern, medan syrgasförhållandena där är dåliga sommartid och tidig höst.
Förekomsten av syrebrist vid skiktade förhållanden på sensommaren har lett till att
Tolken bedömts ha dåliga syreförhållanden enligt VISS. Orsaken bedöms vara ”belastning av organiska ämnen”. I den påverkansanalys som gjorts inför statusklassningen
anges att orsaken till de dåliga syrgasförhållandena inte är fastställd, men att det kan
bero på s.k. brunifiering, dvs ökat tillförsel till sjön av organiskt material från omgivande skogs- och torvmarker.
Dock visar data tillbaka till 1990-talet inte på någon tydlig sådan effekt. Enligt årsrapport 2020 av Viskans vattenråd har absorbansen i Tolken inte förändrats nämnvärt de
senaste 25 åren. Klassningen enligt rapporten är att Tolkens vatten är ”svagt färgat”.
Inte heller mängden organiskt kol (TOC) uppvisar någon nämnvärd trend under
samma period. Att brunifieringen pågått i Viskans avrinningsområde är dokumenterat
och i vattenrådets årsrapport anges att den var som störst under 1990-talet, men har
planat ut under de senaste 20 åren. Effekten är tydlig i närbelägna sjöar som St Hålsjön och V Öresjön, men kan inte ses på samma sätt i Tolken.
Sammantaget kan konstateras att Tolken återkommande uppvisar låga syrehalter under språngskiktet i slutet av sommaren, men det får anses oklart vad orsakerna till
detta är, och i vilken utsträckning det beror på naturliga förhållanden.
Låga syrehalter i bottenvattnet under sensommaren är dock inget ovanligt i svenska
sjöar. I Naturvårdsverkets rapport ”26 svenska referenssjöar 1989 – 1993” (Persson
Gunnar 1999) noterades att 10 av de 26 studerade sjöarna regelbundet kan ha syrgasfria sediment och att 20 av 26 sjöar kan ha ansträngda syrgashalter i bottenvattnet. Endast i tre av sjöarna med temperaturskiktning var det alltid goda syrgasförhållanden. Djupa sjöar med lång omsättningstid har vissa naturliga förutsättningar att
drabbas av syrgasbrist under perioder med språngskikt. Som exempel kan nämnas att
en analys av 51 trendsjöar (referenssjöar) i södra Sverige (exkl Skåne) som Sveriges
lantbruksuniversitet följer upp i den nationella miljöövervakningen (SLU 2021) visar
att så många som 43 av dessa har syrgashalter lägre än 2 mg/l någon gång under
året. Detta är alltså vanligt även i referenssjöar som inte är påverkade av punktkällor.
Det finns inga kända stora typiska påverkankällor runt Tolken, som till exempel stora
avloppsreningsverk, som skulle kunna ge en antropogen syrgasbrist.
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10.2
10.2.1

Viskan
Översiktlig beskrivning

Viskan börjar vid Tolkens utlopp och rinner i dess övre del via ett antal sjöar så som
Mogden och Marsjön innan den rinner ut i Öresjö. Från Öresjö fortsätter Viskan söder
ut genom bland annat Borås, Viskafors, Kinna och Veddige, innan den mynnar i Klosterfjorden, norr om Varberg.
En höjdskillnad mellan Tolken och Öresjö på ca 94 m har gjort att vattnet i Viskan
över lång tid har nyttjats för olika ändamål, såsom kvarn- såg- och vattenkraftverksamheter.

Figur 28. Karta över Viskan mellan Tolken och Öresjö. Kartkälla: Länsstyrelsen.
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10.2.2 Hydrologiska data
Viskan har en medelvattenföring (MQ) på 1,15 m3/s och en naturlig medellågvattenföring (MLQ) på 0,05 m3/s i Tolkens utlopp (se tabell 1). På sin väg ner till Öresjö och
Borås stad tillkommer ett flertal biflöden.
Nedströms Tolken ökar flödet i Viskan succesivt i takt med tillrinning från omgivande
mark och biflöden. Den andel av Viskans vatten som härstammar från Tolken minskar
således i takt med att Viskans flöde ökar. I figur 29 visas en förenklad illustration av
medelflödet i Viskan, samt Tolkens andel av detta. I figuren är även markerat platser
för de befintliga vattenkraftverken längs sträckan: Boga kvarn, Ågården, Gingri,
Kröklingsfors samt Rydboholm.

Figur 29. Medelflödet i övre delen av Viskan samt Tolkens andel av detta. Beräkningar
är gjorda med data från SMHI:s Vattenwebb för platser med vattenkraftverk. Bakgrundskarta är Topografisk webbkarta, Lantmäteriet. Källa: Sweco.
Vid medelvattenföring (MQ) utgör Tolkens andel av flödet vid Kröklingsfors och Mölarps naturreservat knappt ca 20 %. Vid högflödessituationer är Tolkens andel av flödet normalt sett betydligt mindre än vid medelflöden. Anledningen till detta är främst
att högflöden dämpas av Tolken (samt till viss del av Mogden), medan övriga områden
som bidrar till flödet i Viskans övre delar (t.ex. Rångedalaån och Nordån) endast har
mindre sjöar och därmed inte dämpas lika mycket.
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10.2.3

Planförhållanden

I Ulricehamns översiktsplan har ett område vid sjön Mogden pekats ut för utveckling
av bostäder i strandnära lägen (LIS-områden). På samma sätt har ett område pekats
ut för utveckling av strandnära verksamhet längs Viskan, uppströms Ågården.
Området där dämmet ligger och ledningsdragningar ska ske eller andra delar av
strandområdena utmed särskild berörd del av Viskan omfattas inte av någon detaljplan.

10.2.4

Riksintressen

10.2.4.1 Riksintresse Naturvård
Två områden längs Viskan är utpekade som riksintresse för naturvård. För lokalisering, se figur 30. Det ena området finns vid Hökerum och är utpekat för dess naturbetesmarker med delvis art- och individrika växtsamhällen.
Det andra området, vid namn Gingri, sträcker sig ca 3,5 km längs Viskan ned till mynningen i Öresjö. Som en del av värdet beskrivs att Viskan med dess forsar, fall och
kvillor har ett rikt fågelliv samt är ett lek- och uppväxtområde för öring. Sumpskog vid
Viskans utlopp i Öresjö är en värdefull sträckfågellokal. Som förutsättning för bevarande beskrivs bland annat att vattenkvaliteten i Viskan behöver bibehållas och forsar,
fall och sumplövskogar bevaras.

10.2.4.2 Riksintresse Friluftsliv
Ett område av riksintresse för friluftslivet är utpekat i den nedre delen av Viskan. Det
har namnet Mölarp och Kröklings hage. Området ingår delvis i det område som är utpekat som riksintresse för naturvård vid namn Gingri som nämns ovan. I värdebeskrivningen beskrivs att området mellan Mölarp och Gingri är ett populärt utflyktområde med flera intresseväckande natur- och kulturmiljöer. Där finns lövskogar, ängsoch hagmarker, forssträckor och geologiska formationer som ger en omväxlande och
attraktiv miljö. Växt- och djurlivet är rikt. Av värde för friluftslivet är den iordningställda kvarnmiljön, vandringslederna och fågeltornet vid Öresjö.

10.2.4.3 Riksintresse Kulturmiljövården
Ett område runt Hökerum är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Enligt
värdebeskrivningen utgör området en centralbygd med fornlämningsmiljö som avspeglar områdets framträdande roll under järnåldern och att området haft strategisk
betydelse under medeltiden.
Även ett område längs Viskan vid namn Fristad-Gingri är utpekat som riksintresse för
kulturmiljövården. Området utgör ett odlingslandskap med fornlämningsmiljöer som
avspeglar en lång kontinuerlig bebyggelsehistoria där bland annat gravfält, fossil åkermark i terrasser, Gingri kyrkplats och Fristad kyrka finns.
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Figur 30. Riksintresse naturvård (mörkgrönt), riksintresse friluftsliv (ljusgrönt) och
riksintresse kulturmiljövården (rött). Kartkälla: Länsstyrelsen.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet
enligt MB 3 kap 6 § ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller
kulturmiljön.

10.2.5 Skyddade områden
10.2.5.1 Natura 2000
Längs Viskan från Mölarp till Öresjö finns Natura 2000-området Mölarp och Kröklingshage, för lokalisering, se figur 31. Området är utpekat enligt art- och habitatdirektivet.
I bevarandeplanen (Länsstyrelsen 2019) går att läsa att området har ett i förhållande
till arealen stort antal olika vegetationstyper. Viskan flyter genom en bred dalgång för
att i väster bilda flera forsar och fall på sin väg ned mot Öresjö. Vid Mölarp grenar sig
ån i två delar som omger Mölarps ö, en ca 8 hektar stor holme. Förutom ön ingår Viskans vattenmiljöer, sumplövskogar och sammanhängande bestånd av orörd
ädellövskog med lång kontinuitet samt barrskogar. Även Viskans mynning i Öresjö ingår vilket är ett viktigt område för migrerande våtmarksfåglar och har också stor betydelse för friluftslivet, utbildning och fågelskådning.
Utpekade naturtyper som ska bevaras i området är bland annat ävjestrandsjöar (naturtyp 3130), lövsumpskog (naturtyp 9080) och svämlövskog (naturtyp 91E0).
Bland åtgärder som kan påverka naturvärdena negativt nämns åtgärder som minskar
arealen av utpekade naturtyper och åtgärder som påverkar vatten- och lövskogsmiljöer.
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Sweco har gjort en översiktlig naturvärdesbedömning av området Mölarp i Viskan. Naturvärdesbedömningen framgår tillsammans med en påverkansbedömning i bilaga B9.

10.2.5.2 Naturreservat
Naturreservatet Mölarp bildades år 1990 och omfattar bland annat Mölarps ö och omgivande vattenmiljöer med dess forssträckor och sumplövskogar. År 1998 utökades
reservatet till att inkludera Viskans mynning i Öresjö vilket utgör ett värdefullt område
för fågelliv så som häckningslokal- och rastlokal för ett stort antal fågelarter. Reservatet har till ändamål att bevara områdets limnologiska, biologiska och kulturhistoriska
värden, att tillgängliggöra området för friluftsliv och att hålla vårdkrävande miljöer i
hävd. Som förutsättningar för att områdets värden ska bestå nämns bland annat att
Viskans åfåror och forsar ska bevaras och att vattenkvaliteten inte får försämras. Även
den hydrologiska regimen med högvattenflöden respektive god tillrinning sommartid
är av stor betydelse. Vattenkraftutbyggnad och ökad reglering av källsjön Tolken
nämns som åtgärder som kan påverka områdets naturvärde negativt (Länsstyrelsen i
Älvsborgs län 1990).
Naturreservatet Kröklings hage angränsar i söder till naturreservatet Mölarp och innefattar ett varierat område med naturtyper så som ädellövskog och löväng.

10.2.5.3 Strandskydd
Runt Mogden och längs Viskan nedströms Mogden till Öresjö gäller generellt strandskydd om 100 meter från strandlinjen. På en kortare sträcka längs Viskan, mellan Tolken och Mogden, finns ett område som inte omfattas av strandskydd enligt Länsstyrelsens informationskarta.

Figur 31. Natura 2000-området syns markerat med grön yta. Naturreservaten Mölarp
och Kröklings hage upptar tillsammans samma yta som Natura 2000-området. De blåprickade ytorna markerar strandskyddat område. Kartkälla: Länsstyrelsen.
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10.2.6

Naturvärden

10.2.6.1 Strandförhållanden
Stränderna utmed Viskan är delvis påverkade av rensning och stensättning. Exempelvis utgörs den första ca kilometern av Viskan nedströms Tolken till stor del av stensatta kanter (se figur 32). Detta tillsammans med andra kulturspår, exempelvis runt
vattenkraftverken, gör att strandzonerna inte är helt naturliga. Likväl har skuggande
trädvegetation fått växa upp på många delar vilket är positivt för naturvärdena i ån eftersom träden ger skugga och nedfallande löv och insekter. Där rötterna tränger igenom stensättningarna skapas ståndplatser för fisk.

Figur 32. Den första ca kilometern nedströms Tolken har stensatta kanter och är delvis
kanaliserad. Foto: Niklas Egriell.
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Längre nedströms ökar inslaget av jordbruksmark och stränderna blir flackare (se figur 33). I områden med betesmarker, såsom vid sjön Mogden, finns värdefulla
strandängar som utgör bra miljöer för vadarfåglar, insekter, fisk och groddjur.

Figur 33. Längre nedströms öppnar odlingslandskapet upp sig och det finns värdefulla
strandängar, som exempelvis här vid Mogden. Foto: Jane Ihrfors.
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10.2.6.2 Fisk
I Viskan, mellan Tolken och Öresjö, finns ett 30-tal elfiskelokaler (se figur 34).

Figur 34. Elfiskelokaler (blå fyrkanter) mellan Tolken i öster och Öresjö i väster.
Kartkälla: Länsstyrelsen.
De flesta lokaler är elfiskade på 1980-talet men flertalet också mellan 2000-2018.
Fångade arter är öring, ål (rödlistad som akut hotad, Cr), elritsa, gädda, abborre, lake
(rödlistad som hänsynskrävande, Nt) och flodkräfta (dock på 1980-talet innan kräftpesten). Även de främmande arterna signalkräfta och bäckröding har fångats, den
sistnämnda vid Nitta och Gingri 2015-2016. På 70-talet fångades även lax men de
torde härstamma från utplanteringar.
Öringtätheterna ligger ofta på runt 10 öringar/100 m2, men kan variera från någon
enstaka öring upp till över 100 öringar/100 m2. Den sistnämnda höga tätheten erhölls
nedströms Boga kvarn för så länge sedan som år 1980.
I naturreservatet Mölarp har arterna öring, ål, lake, elritsa, bäcknejonöga, gädda, abborre och signalkräfta fångats. Öringtätheterna har där legat som högst på ca 50
öringar/100 m2, varav årsungar på 27/100 m2 (år 2017). Öringen är en livsavgörande
värdfisk för den hotade flodpärlmusslan vars larver under en del av sin utveckling lever som parasiter på öringungars gälar.
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Sweco utförde sensommaren 2021 ett elfiske på en lokal med goda-mycket goda uppväxtområden för öring, strax uppströms Boga kvarn (se bilaga B10). Resultaten framgår av tabell 5.
Tabell 5. Elfiskefångster vid Swecos elfiske uppströms Boga kvarn 2021.

Fångade arter

Fångat Fångat Fångat
Omg 1 Omg 2 Omg 3

Totalt
antal
fångade

Skat- Skattad tättat anhet
tal
(ind/100m2)

ÖRING 0+

8

4

2

14

16,0

6,1

ÖRING >0+

6

2

1

9

9,5

3,7

ELRITSA

9

2

3

14

16,0

6,1

SIGNALKRÄFTA

3

3

2

8

9,8

3,8

MÖRT

1

3

0

4

5,8

2,2

ÅL

1

0

1

2

2,6

1,0

LAKE

1

0

0

1

1,0

0,4

29

14

9

52

60,8

23,3

Totalt:

Fiskfaunan bedöms av Sweco som normal för den typ av vattendrag som berörs. De
något låga tätheterna av öring kan dels bero på de näringsfattiga förhållandena, men
eventuellt också i viss mån på grund av påverkan från vattenreglering och dammar.
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Resultatet indikerar att Viskan är ett viktigt vattendrag för strömlevande öring. Elfisket
gav fångst av lake som är en rödlistad fiskart (sårbar, Vu). Särskilt intressant är också
fångsten av ål. Detta eftersom ålen är en akut hotad art (Cr).

Figur 35. Vid elfisket fångades ett flertal individer av den akut hotade ålen.
Foto: Jane Ihrfors.
Resultatet indikerar måttlig fiskstatus, vilken paradoxalt nog kan bero på just fångsten
av ål, men kanske mest på fångsten av mört som drar ner fiskindexet. Indexet bygger
nämligen till stor del på tätheten och andelen av olika laxfiskarter.
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10.2.6.3 Bottenfauna
Flodpärlmusslor finns framförallt i Gingri/Mölarps-området. I norra fåran vid Mölarps
kvarn och nedströms sammanflödet av fårorna är de områden som verkar hysa det
största antalet (Musselportalen 2021-01-19). Flodpärlmusslan är fridlyst och klassad
som starkt hotad (EN) i den nationella rödlistan. Den är även listad i EU:s Art- och habitatdirektiv. I ett område nära nedströms Marsjön har även höga tätheter av äkta
målarmussla hittats vid inventering år 2017. Äkta målarmussla är upptagen på rödlistan som nära hotad (NT). I samma område finns även enstaka fynd av flodpärlmussla.
Sweco genomförde sommaren 2021 en uppföljande stormusselinventering (se bilaga
B11) i några områden som valdes ut i samråd med en företrädare för Sportfiskarna
Väst, som inventerat stormusslor i området 2017. Swecos inventering bekräftar bilden
av ett relativt rikt och livskraftigt bestånd av äkta målarmussla, men ett mycket svagt
bestånd av flodpärlmussla i berörd del av Viskan. Särskilt i Mölarps naturreservat noterades många döda flodpärlmusslor (skal av äldre individer).

Figur 36. Stormusselinventeringen bekräftar bilden av en livskraftig population av äkta
målarmussla i berörd del av Viskan (här i Mogdens utlopp). Foto: Niklas Egriell.
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Bottenfaunan i Viskan undersöktes också av Medins havs- och vattenkonsulter medelst
sparkprov på en lokal (se figur 37) i nära anslutning till Swecos elfiskelokal, någon
kilometer nedströms Tolken (se bilaga 12). Resultaten visar på hög status med avseende på bottenfauna samt höga naturvärden. Möjligen finns enligt undersökningsresultaten en viss påverkan från vattenreglering, eftersom artantalet var något lägre än
förväntat. Samtidigt bedömdes den rikliga förekomsten av nattsländelarven
Hydropsyche hiltalai var värdefull för födosökande strömstarar (Nilsson Carin 2021).

Figur 37. Bottenfaunalokalen i Viskan. Källa: Medins havs och vattenkonsulter.

10.2.6.4 Fågel
Längs Viskan förekommer häckande forsärla och strömstare. Även kungsfiskare observeras utmed ån vid vissa tillfällen.

10.2.6.5 Skyddade arter
Vid utförd stormusselinventering observerades enstaka flodpärlmussla. I artskyddsförordningen har flodpärlmusslan beteckningen B, vilket innebär att de har ett sådant intresse för EU att särskilda skyddsområden (Natura 2000) behöver utses. Flodpärlmusslan är dock ingen listad art för Mölarps och Kröklingshages Natura 2000-område.
Flodpärlmusslan är också skyddad från fiske/insamling enligt fiskerilagstiftningen.
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10.2.6.6 Övriga naturvärden
Våtmarksmiljöer
Ett område längs en ca 3 km lång sträcka av Viskan, mellan Hökerum och Nitta, har
ingått i våtmarksinventering och där klassificerats som klass 2, högt naturvärde (fyragradig skala där klass 1 anger högsta värdet). Dessa naturvärden bedöms som måttliga.

10.2.6.7 Samlad bedömning av naturvärden i Viskan
Viskan i och i direkt anslutning till Mölarps och Kröklinghages Natura 2000-område bedöms ha höga naturvärden. Med anledning av den rikliga förekomsten av strömsträckor, förekomst av rödlistade fisk- och stormusselarter och en del värdefulla
strandängsområden även i övriga delar bedöms sammantaget berörd del av Viskan ha
höga naturvärden.
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10.2.7

Kulturmiljövärden

Viskans dalgång mellan Tolken och Öresjö har flera områden av intresse för kulturmiljö, se under riksintressen.
Flera fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar finns på sträckan mellan
Tolken och Öresjö. Flertalet av dem har koppling till vattenmiljön, så som vissa kvarnar och broar.
Mölarps kvarn utgör en kulturmiljö med bebyggelse från 1800-talet. Kvarnen brukades
fram till 1960-talet. Renovering av kvarnen har utförts med bland annat ett nytt vattenhjul så att malning åter är möjligt. Kvarnen sköts av hembygdsföreningen som
också ordnar kaffeservering under sommaren med mera.
Sammantaget bedöms berörd del av Viskan ha ett högt kulturmiljövärde.

10.2.8

Friluftsliv och rekreation

Möjligheten till friluftsliv är god med avseende på de naturreservat, Natura 2000-område och kulturmiljöer som finns längs Viskan. I naturreservatet Mölarp anges att Mölarpsområdet och Kröklings hage är ett av de mer välbesökta naturområdena i Borås
Stad. Berörd del av Viskan är också ett populärt område för fiske efter strömlevande
öring.
Sammantaget bedöms berörd del av Viskan ha ett måttligt värde för friluftslivet, med
undantag för Mölarpsområdet som bedöms ha ett högt värde för friluftslivet.
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11
11.1
11.1.1

Förutsedda miljökonsekvenser
Tolken
Nivåer i Tolken

För att få en säker hantering av sjönivåer och flöden kommer en automatstyrd vattenreglering installeras. Vattenregleringen kommer att vara relativt lik den befintliga vattenregleringen om än något mer naturlik, särskilt på våren.
Samma sänknings- och dämningsgräns som idag kommer fortsatt att gälla, men målet
är att inte gå under sänkningsgränsen + 1,2 m. Om sjön går ner till denna nivå ska
vattenuttag upphöra tills nivån är högre igen. Vid akuta situationer gäller istället + 1,0
m enligt yrkandena.
Av Figur 7 framgår att en något mjukare och naturligare reglering av Tolken kommer
att gälla och att målet är att hålla lämpliga nivåer för gäddlek och storlommens häckning på vår-försommar.
Högsta högvattenföringen med en återkomsttid på 50 år (HHQ50 naturlig) har teoretiskt beräknats till ca 4,5 m3/s i Tolkens utlopp (SMHI 2021). Med stöd av modelleringarna av 98-percentilerna, kan HHW 50 för Tolken, utifrån befintlig vattenreglering
(”stationskorrigerad”), bedömas till ca + 227,6. Vid naturliga förhållanden kan i extremfall sjönivån enligt modelleringarna nå nivån ca + 227,8. Stränderna runt Tolken
är normalt relativt branta och huvuddelen av de produktiva skogs- och jordbruksmarkerna ligger klart över nivån + 230 (se figur 38).

Figur 38: Huvuddelen av skogs- och jordbruksmarkerna runt Tolken ligger klart över
nivån + 230. Här skogslandskapet mitt för Sundholmen. Källa: Scalgo.
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Enstaka platser ligger under denna nivå, såsom ett låglänt mindre område i odlingslandskapet öster om Ulvungsviken, som ligger på nivån ca + 228 (se Figur 39).

Figur 39: Enstaka områden i odlingslandskapet ligger ner mot nivån ca + 228. Här odlingslandskapet nordost om Ulvungsviken. Källa: Scalgo.
Eftersom Tolken kommer att regleras genom automatreglering, med en noggrannare
nivå- och flödeskontroll än i dagsläget, bedöms riskerna för fler eller allvarligare översvämningar av produktiva skogs- och jordbruksmarker som mycket små jämfört med
idag.
Sammantaget bedöms den hydrologiska påverkan från planerad vattenreglering på
berörda strandområden som mycket liten och konsekvenserna bedöms bli obetydliga.
Vid en akut situation enligt yrkande b, då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vatten av
någon annan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk finns en risk att Vid
en akut situation enligt yrkande b, då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vatten av någon annan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk, finns en risk att sjönivån går under SG+1,2 m under sensommaren-hösten. Enligt modelleringarna kan sjönivån bli ett par decimeter lägre vid de tillfällena/det året. Eftersom det handlar om
ett enstaka år så bedöms dock ändå konsekvenserna av detta sammantaget som små.

11.1.2

Planförhållanden

De planerade vattenverksamheterna är i linje med ambitioner om vattentäkt i ÖP och
strider inte emot någon detaljplan.
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11.1.3

Riksintressen

Planerade vattenverksamheter riskerar inte att skada riksintressena för kommunikation enligt 3 kap 8 § MB, i form av Götalandsbanan och riksväg 40.

11.1.4 Skyddade områden
11.1.4.1 Naturreservat
I sydvästra delen av Tolken finns ett naturreservat vid namn Sundholmen, se figur 19.
Den enda risken för påverkan på reservatsvärdena bedöms vara bullerpåverkan vid
anläggningsarbetena eftersom ön ligger ganska nära området för intag och ledningsdragning. Under förutsättning att sådana bullrade arbeten i möjligaste mån undviks
under perioden 15 april- 15 juli, särskilt åt det hållet där Sundholmen och de potentiella häckningsplatserna för storlom ligger, bedöms påverkan på reservatet obetydlig.

11.1.4.2 Fågelskyddsområde
Lindö är en centralt lokaliserad ö i Tolken och utgör ett fågelskyddsområde, se Figur 9.
Under förutsättning att transporter och andra arbeten inom fågelskyddsområdet under
förbudstiden undviks bedöms påverkan som obetydlig.

11.1.4.3 Strandskydd
Tolken omfattas av utökat strandskydd vilket sträcker sig 300 meter från strandlinjen
upp på land och 300 meter ut i vattnet.
Den strandnära schaktningen med ledningsdragning kan innebära en liten negativ påverkan på växt- och djurarter och skulle kunna innebära en väsentlig förändring av
livsvillkoren för djur- och växtarter. Därför måste påverkan på strandskyddet bedömas
i denna miljökonsekvensbeskrivning. Eftersom de grumlande arbetena sker i djupare
områden bedöms påverkan på vattenanknutna djur- och växtarter som obetydlig.
Ingreppen berör en liten andel av sjöns strandzon och de aktuella biotoperna förekommer även i andra delar av sjön. I det strandskyddade området finns ett antal värdefulla träd som i viss mån kan påverkas. Under förutsättning att förslagen till skadeförebyggande åtgärder följs bedöms dock den påverkan som liten. Förslagen till skadeförebyggande åtgärder framgår av kapitel 14.
Det finns en liten badstrand och fint område för picknick vid Sundholmens gård. Under
anläggningsarbetena kan en viss påverkan på området ske som verkar avhållande på
allmänheten. Under förutsättning att tiden för dessa störande och bullrande arbeten
begränsas bedöms påverkan på allmänhetens tillgång till strandområdet som liten. Det
finns ingen långsiktig avhållande effekt på allmänheten.
Produktionen och lanseringen av ledningarna i Ulvungsviken berör strandskyddsområdet. Under förutsättning att endast de redan av vägbanken påverkade strand- och vattenområdet påverkas och inga utfyllnader, omfattande bryggbyggnationer eller andra
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arbeten som riskerar störning på vattenanknuten flora och fauna görs bedöms påverkan som liten och de negativa konsekvenserna som små. Produktionen och lanseringen bedöms kunna ske utan att strandskyddets syften motverkas.
Livsvillkoren för djur- och växtarter bedöms inte långsiktigt förändras och strandskyddets syften bedöms inte motverkas.

11.1.4.4 Vattenskyddsområde
Tolken ligger inom vattenskyddsområde för Öresjö vattentäkt. Under förutsättning att
grumlande arbeten begränsas och skadeförebyggande åtgärder följs bedöms påverkan
som obetydlig.
Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna för Tolkens skyddade områden
som små.

11.1.5

Naturvärden

I Tolken finns en för liknande sjöar normal botten- och fiskfauna samt i sådana sjöar
vanligt förekommande växtarter (makrofyter). Regleringen av Tolken har i vart fall pågått sedan 1900-talets början. Inventering av vattenvegetation och bottenfauna tyder
på god-hög status. De mest känsliga arterna för vattenregleringen bedöms vara gädda
och storlom. Nedan följer en bedömning av hur planerade vattenverksamheter påverkar olika naturvärden.

11.1.5.1 Fisk och bottenfauna
Under förutsättning att förslag till skadeförebyggande åtgärder följs och en sjönivå på
minst ca + 227,1 eftersträvas under gäddans lekperiod (se figur 7) bedöms påverkan
från föreslagen regleringsstrategi bli måttligt positiv. Konnektiviteten i sidled (fisk och
bottenfaunas vandringsmöjligheter upp och ned i grundområdena) bedöms förbättras
något jämfört med nuläget.
I samband med ledningsdragningarna kommer det att ske en tillfällig påverkan på
botten- och fiskfauna. Om styrd borrning blir möjlig i de uppgrundande vattenmiljöerna i enlighet med förstahandsalternativet blir denna påverkan obetydliga och miljökonsekvenserna obetydliga.
Om schaktning istället kommer att krävas av tekniska skäl kommer en viss bottenyta
att påverkas av schaktningsarbeten. Utläggning av ledningar och tyngder innebär
också en liten påverkan. Undersökningen av bottenfaunan indikerade att effekterna av
ledningsdragningen blir tämligen begränsad. Det noterades inga rödlistade, ovanliga
eller fridlysta arter i området där ledningsdragningarna är aktuella.
Då de grumlande arbetena är begränsade i omfattning och då de endast sker i ett delområde bedöms dessa inte ge upphov till någon omfattande grumling i sjön. Vidare
sker grumlingen under en begränsad tid och arter som eventuellt påverkas bedöms
återhämta sig snabbt i det påverkade området. Bedömningen är därför att den negativa påverkan på den fisk samt bottenfauna som lever i området är liten, även om
nedschaktning av ledningarna blir nödvändig.
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Den övre cirkulära delen av intagsanordningen kommer att utformas så att vattnet
strömmar in från sidorna med ökande hastighet ju närmare mitten som vattnet kommer. Det gör att fiskar och andra organismer kan undvikas att sugas in i intaget eftersom de känner av den ökande strömhastigheten. Vattenhastigheten i intaget kommer att kunna hållas som högst ca 2 – 3 cm/s, vilket nästan alla organismer klarar att
simma ifrån.
Fiskvandringsmöjligheterna till och från sjön kommer inte att påverkas varför påverkan på konnektiviteten i upp och nedströms riktning är obefintlig. Dämmet i Tolkens
utlopp kommer även fortsatt vara ett artificiellt definitivt vandringshinder för uppströmsvandrande fisk och ett partiellt vandringshinder för nedströmsvandrande fisk
(hög vattenhastighet i bottenlucka).
En mindre påverkan på vattentemperaturen i bottenvattnet kan komma att ske (jfr
Sönegård Erik 2021). Eftersom den påverkan bedöms som relativt liten bedöms påverkan på fiskfaunan genom temperaturpåverkan som liten.
En mindre påverkan på syrgashalterna i bottenvattnet kan komma att ske (jfr Sönegård Erik 2021). Eftersom det nedträngande ytligare vattnet har en högre syrgashalt än bottenvattnet kan syrgasförhållanden i bottenvattnet förbättras något, men
förbättringen kan motverkas en aning av en något ökad nedbrytning i bottenvattnet.
Det finns goda möjligheter för fisk att uppsöka andra relativt djupa områden längre
från vattenintaget. Sammantaget bedöms påverkan från förändringar i syrgashalter
som liten och de negativa konsekvenserna som små.
Sammantaget bedöms påverkan på fisk och bottenfauna i Tolken som liten och de negativa konsekvenserna som små.
Vid en akut situation enligt yrkande b, då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vatten av
någon annan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk, finns en risk att sjönivån går under SG+1,2 m under sensommaren-hösten. Enligt modelleringarna kan
sjönivån bli ett par decimeter lägre vid de tillfällena/det året. Eftersom det handlar om
ett enstaka år så bedöms dock ändå konsekvenserna av detta sammantaget som
måttliga.

11.1.5.2 Vattenvegetation
Genomförd undersökning av vattenvegetation bekräftar att de arter av makrofyter
som förekommer i sjön är typiska och vanligt förekommande i den typen av sjöar. En
speciell art som finns i sjön är sjöhjortron. Den är rödlistad som hänsynskrävande (Nt)
och det största hotet är ökad övergödning och försämrat siktdjup. En ovarsam och
alltför snabb nivåreglering i sjön hade kunnat skölja ut organiskt sediment och öka
grumligheten i sjön. Föreslagen reglerstrategi kommer dock snarare innebära en mjukare reglering med mindre risk för dylika ursköljningar. Reglerstrategin bedöms därmed innebära en liten positiv påverkan på vattenvegetationen.
Då de grumlande arbetena är begränsade i omfattning och då de endast sker i ett delområde bedöms dessa inte ge upphov till någon omfattande grumling i sjön. Vidare
sker grumlingen under en begränsad tid och arter som eventuellt påverkas bedöms
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återhämta sig snabbt i det påverkade området. Bedömningen är därför att den negativa påverkan på vattenvegetationen är liten, även om nedschaktning av ledningarna
blir nödvändig.
Sammantaget bedöms påverkan på vattenvegetationen i Tolken som obetydlig-liten
och de negativa konsekvenserna som obetydliga-små.
Vid en akut situation enligt yrkande b, då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vatten av
någon annan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk, finns en risk att sjönivån går under SG+1,2 m under sensommaren-hösten. Enligt modelleringarna kan
sjönivån bli ett par decimeter lägre vid de tillfällena/det året. Eftersom det handlar om
ett enstaka år så bedöms dock ändå konsekvenserna av detta sammantaget som
måttliga.

11.1.5.3 Fågel
Med stöd av genomförd fågelinventering dras följande slutsatser:
•

Tolken är en regelbunden och sedan lång tid nyttjad häckningssjö för storlom.

•

Storlommen skulle kunna påverkas negativt av en ovarsam vattenreglering i
Tolken

•

Det är bland fågelarter särskilt storlommen som bör beaktas vid framtagandet
av förslag till vattenregleringsstrategi. Även de andra vattenanknutna fågelarterna är i viss mån beroende av en inte alltför onaturlig vattenreglering.

•

Förutom Kalvö, som är den största och mest frekvent nyttjade häckningsön i
sjön, bedöms även holmarna Vedaholmen och Fågelön som viktiga potentiella
häckningsmiljöer för storlom.

•

Huvuddelen av de lämpliga häckningsmiljöerna för storlom bedöms ligga på
öarna, upp till ca 2–4 dm över befintligt vattenstånd, vilket innebär höjden ca
+ 227,2-227,4 (RH2000).

•

Totalt observerades 21 vattenanknutna fågelarter i Tolken vid inventeringstillfället.

•

Runt sjön observerades föryngring av fiskmås, fisktärna, skäggdopping, och
storskrake. Bon som troligen nyttjats av kanadagås noterades. Flera individer
av varnande drillsnäppa observerades vid öarna.

Vattennivån i sjön kommer precis som vid nuvarande reglering som median ligga på
ca + 227,2 vid inledningen av storlommens häckningsperiod. Den nya reglerstrategin
kommer att innebära en något mer naturlig avsänkning av nivån under häckningstiden. Onaturliga plötsliga höjningar av vattennivån kommer att kunna undvikas under
häckningstid. Under förutsättning att förslag till skadeförebyggande åtgärder följs så
bedöms påverkan på storlommen som obetydlig-liten positiv jämfört med nuvarande
reglering.
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Om bullrande anläggningsarbeten sker i nära anslutning till häckningsöarna, under
häckningstid finns viss risk för störning och negativ påverkan.
Påverkan på storlommen bedöms sammantaget som obetydlig.
Påverkan av planerad vattenregleringsstrategi på övriga observerade fågelarter bedöms som obetydlig. De övriga observerade arter som häckar i strandnära områden
där nedgrävning av ledningarna ska ske, kan påverkas negativt om bullrande arbeten
sker under häckningstid. Under förutsättning att sådana bullrade arbeten i möjligaste
mån undviks under perioden 15 april- 15 juli nära kända häckningsmiljöer för fåglar,
och då främst för arten storlom, bedöms påverkan från buller på naturvärdena som liten.
Sammanfattningsvis är bedömningen att planerade vattenverksamheter, under förutsättning att förslag till skadeförebyggande åtgärder följs, får obetydliga konsekvenser
för storlom samt obetydliga konsekvenser för andra vattenanknutna fågelarter.
Vid en akut situation enligt yrkande b, då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vatten av
någon annan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk, finns en risk att sjönivån går under SG+1,2 m under sensommaren-hösten. Enligt modelleringarna kan
sjönivån bli ett par decimeter lägre vid de tillfällena/det året. Eftersom det handlar om
ett enstaka år så bedöms dock ändå konsekvenserna av detta sammantaget som små.

11.1.5.4 Övriga naturvärden
Swecos landinventering för ledningsdragningarna visar på ett flertal värdefulla träd,
men också på förekomst av invasiva arter som enligt förordningen om invasiva arter
inte bör spridas. Runt Sundholmen gård finns ett område som bedömts hysa höga naturvärden enligt standarden för naturvärdesinventering (se figur 23).
Under förutsättning att förslag till skadeförebyggande åtgärder (se kap 12:2) följs och
skada på träden minimeras bedöms påverkan som liten.

11.1.5.5 Samlad bedömning
Grumlingen är tillfällig och sker i djupare delar med sparsam vattenvegetation. En
mjuk vattenreglering kommer att ske. Hänsyn kommer att tas till gäddans lek och
storlommens häckningsmiljöer. Eftersom naturvärdena bedöms som måttliga-höga så
bedöms sammantaget de negativa konsekvenserna för naturvärdena som små, under
förutsättning att förslag till skadeförebyggande åtgärder följs.
Vid en akut situation enligt yrkande b, då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vatten av
någon annan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk, finns en risk att sjönivån går under SG+1,2 m under sensommaren-hösten. Enligt modelleringarna kan
sjönivån bli ett par decimeter lägre vid de tillfällena/det året. Eftersom det handlar om
ett enstaka år så bedöms dock ändå konsekvenserna av detta sammantaget som
måttliga.
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11.1.6 Friluftsliv och rekreation
Det fina picknickområdet vid Sundholmens gård kommer att påverkas tillfälligt. Det
finns andra fina picknickområden samt en kommunal badplats på andra håll i närheten. Under förutsättning att påverkanstiden begränsas bedöms påverkan på Sundholmen som liten.
Förutsättningarna för sportfisket kommer snarare förbättras på grund av den nya
reglerstrategin med hänsyn till gäddproduktionen. Eftersom sjön vanligtvis (medianvärde) kommer att vara ett par decimeter lägre under sensommaren, jämfört med nuvarande nivå, kan en liten försämring av sjösättningsrampen vid Ulvungsviken uppstå.
Vattennivån under de torraste åren förväntas dock inte bli lägre. Djupet på sjösättningsplatsen var ca 0,7 m vid en kontroll 2021-06-29 (se figur 40). Den nya reglerstrategin kommer att innebära att vissa mer djupgående, större båtar kan vara något
svårare att sjösätta just där. Påverkan på sportfisket blir därmed både positiv och
svagt negativ. Sammantaget bedöms påverkan på sportfisket dock som obetydlig.

Figur 40. Djupet vid sjösättningsrampen var ca 0,7 m. Djupet kommer att vara ett par
decimeter grundare på sensommaren enligt den nya reglerstrategin. Foto: Niklas Egriell.
Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna för friluftslivet som små.
Vid en akut situation enligt yrkande b, då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vatten av
någon annan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk, finns en risk att sjönivån går under SG+1,2 m under sensommaren-hösten. Enligt modelleringarna kan
sjönivån då bli ett par decimeter lägre, det vill säga ner mot SG +1,0 m. Eftersom det

72 (119)

Filnamn:

PW0A0000-PL-BEMI-001

Sida:

73 (119)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

Miljökonsekvensbeskrivning
Handlingstyp:
Tillståndshandling

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande ansökan
om tillstånd till bortledning
av vatten från Tolken mm

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Niklas Egriell, Sweco Sverige AB

PW

0A

PW

2021-12-07

Status:
Slutlig

Beställarens ordernummer:

REV:

Revisionsdatum:

Rapportnamn:

Miljökonsekvensbeskrivning för Tolkens planerade vattentäkt

handlar om ett enstaka år så bedöms dock ändå konsekvenserna av detta sammantaget som måttliga.

11.1.7 Förorenade sediment
Sweco har utfört sedimentundersökningar i två provpunkter i området för planerad
ledningsdragning. Halterna av kadmium, bly och tributyltennföreningar noteras överstiga gränsvärdena enligt HVMFS 2019:25. Halterna av PCB, PAH och PFOS är också
förhöjda i förhållande till bakgrundsvärden. Föroreningarna är i huvudsak partikelbundna. För mer information, se bilaga A5 till Teknisk beskrivning.
Vid vattenprovtagning (se bilaga A4 till Teknisk beskrivning) av arsenik, bly, kadmium,
krom, nickel, uran, PFAS 11 och PFOS noterades inga halter överstigande miljökvalitetsnormerna (HVMFS 2019:25). Vattenintaget kommer att ligga upp emot några meter ovanför bottnen. Grumling kommer att minimeras. Under förutsättning att inte
bottensedimenten resuspenderas i samband med vattenintag/drift och att intaget inte
läggs närmare bottnen, bedöms påverkan på vattentäkten som liten. Konsekvenserna
bedöms som små.

11.1.8 Fysikalisk-kemiska parametrar
11.1.8.1 Temperatur
Ett flertal mätningar av temperaturprofiler har genomförts i Tolken de senaste åren
(Sönegård Erik 2021). Dessa visar att temperatursprångskiktet ligger på ca 10-13 meters djup på sommaren i Tolken. Genom ett visst uttag av bottenvatten kan varmare
ytvatten i viss mån nå djupare ner på sommaren. Sammantaget för hela vattenförekomsten bedöms påverkan som liten.

11.1.8.2 Syrgas
Ett flertal mätningar av syrgasprofiler har genomförts i Tolken de senaste åren (Sönegård Erik 2021). Dessa visar på goda syrgasförhållanden (>7mg/l) även sommartid
ner till ett djup av minst ca 6 meter. Därunder sjunker syrgashalterna. I de allra djupaste hålorna (> ca 20 m djup) råder goda syrgasförhållandena på hösten-vintern, medan syrgasförhållandena där är dåliga sommartid och tidig höst.
Genom ett visst uttag av bottenvatten kan syrgasrikare ytvatten i viss mån nå djupare
ner vilket är positivt. Samtidigt kan något djupare språngskikt och varmare djupvatten
öka den biologiska nedbrytningen och därmed syrgasförbrukningen i bottenvattnet.
Detta rör dock endast den djuphåla där vattenuttaget planeras. Sammantaget för hela
vattenförekomsten bedöms påverkan som obetydlig.
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11.2
11.2.1

Viskan
Påverkan på flöden nedströms Tolken

Ambitionen är att nyttja en tappningsställare som medför att vattennivåer och flöden
varierar med årstid på ett relativt dynamiskt och naturlikt (men inte helt naturligt)
sätt (se figur 7). Mjuka variationer av vattenstånd och flöden ska eftersträvas. Sjön
kommer inte regleras hårdare än nödvändigt med hänsyn till de varierande behoven
av vattenuttag.
Regleringsstrategin innebär att den framtida tappningen relativt sällan kommer ligga
under den simulerade naturliga 25-percentilen (se P25 i Figur 7 och 9).
Genom regleringsstrategin och förslaget till villkor kommer ett flöde på minst 300 l/s
att säkerställas sommartid. Detta är högre än SMHI:s beräknade naturliga medellågvattenföring (som är ca 50 l/s).
Höst-vår, när öringrom ligger nergrävda i Viskans grusbäddar, kommer ett flöde på
minst 500 l/s att säkerställas vid normaldrift.
Höstflödet kommer att öka något långsammare än vid nuvarande reglering, men eftersom en tappning på minst 500 l/s säkerställs från den 15 oktober-1 juni så bedöms
flödet i öringens lekområden vara tillräckligt redan vid öringleken i oktober månad.
Förutom att flödena generellt kommer att ligga något under de naturliga flödena så
kommer högflödestopparna under höstsäsongen ofta minska i samband med att vatten magasineras i sjön. Det bedöms dock finnas förutsättningar för tillräckliga högflödestoppar för att spola rent viktiga bottnar för öring, stormusslor och annan bottenfauna från igenslammande finsediment och alger.
Under förutsättning att förslag till skadeförebyggande åtgärder följs och särskilt att
tappningarna på minst 300 respektive 500 l/s säkerställs, bedöms påverkan på flödena i Viskans övre del sammantaget som liten.
Eftersom Tolkens andel av flödena vid Gingri och Mölarps naturreservat (ca 3 mil nedströms Tolkens utlopp) endast utgör mellan ca 10-20 % bedöms påverkan på flödena i
det området som liten. Under vintersäsongen, då flödena i det området är naturligt
höga, bedöms påverkan där som obetydlig.
Vid en akut situation enligt yrkande b, då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vatten av
någon annan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk, finns en risk att minimitappningen på 300 l/s råder under en längre period, särskilt den hösten då ombyggnationen sker. Eftersom det handlar om ett enstaka år så bedöms dock ändå konsekvenserna av detta sammantaget som måttliga.

11.2.2

Planförhållanden

Förändringarna av vattenflödet i Viskan bedöms inte strida mot någon planbestämmelse. Området utmed Viskan berörs inte av några detaljplaner.

74 (119)

Filnamn:

PW0A0000-PL-BEMI-001

Sida:

75 (119)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

Miljökonsekvensbeskrivning
Handlingstyp:
Tillståndshandling

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande ansökan
om tillstånd till bortledning
av vatten från Tolken mm

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Niklas Egriell, Sweco Sverige AB

PW

0A

PW

2021-12-07

Status:
Slutlig

Beställarens ordernummer:

REV:

Revisionsdatum:

Rapportnamn:

Miljökonsekvensbeskrivning för Tolkens planerade vattentäkt

11.2.3

Riksintressen

Två områden längs Viskan är utpekade som riksintresse för naturvård. Det ena området finns vid Hökerum och är utpekat för dess naturbetesmarker med delvis art- och
individrika växtsamhällen. Påverkan på detta område bedöms som obefintlig.
Det andra området, vid namn Gingri, sträcker sig ca 3,5 km längs Viskan ned till mynningen i Öresjö. Eftersom Tolkens andel av flödena vid Gingri och Mölarps naturreservat endast utgör mellan ca 10-20 % bedöms påverkan på flödena i det området som
liten. Under vintersäsongen, då flödena i det området är naturligt höga, bedöms påverkan där som obetydlig.
Konsekvenserna för området vid Hökerum bedöms bli obetydliga och konsekvenserna
för riksintresset Gingri bedöms som små-måttliga.
Påverkan på riksintressena för friluftslivet bedöms som liten. Konsekvenserna bedöms
som små.
Påverkan och konsekvenserna för riksintressena för kulturmiljövården bedöms som
obefintliga.
Sammantaget bedöms planerade vattenverksamheter kunna genomföras utan risk för
påtaglig skada på några riksintressen.
Vid en akut situation enligt yrkande b, då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vatten av
någon annan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk, finns en risk att minimitappningen på 300 l/s råder under en längre period, särskilt den hösten då ombyggnationen sker. Eftersom det handlar om ett enstaka år så bedöms dock ändå konsekvenserna av detta sammantaget som måttliga. Eftersom detta uttag och denna
tappning endast blir aktuell ett enstaka år bedöms risken för påtaglig skada som liten.

11.2.4 Skyddade områden
11.2.4.1 Natura 2000
Längs Viskan från Mölarp till Öresjö finns Natura 2000-området Mölarp och Kröklingshage, för lokalisering, se figur 29. Utpekade naturtyper som ska bevaras i området är
bland annat ävjestrandsjöar (naturtyp 3130), lövsumpskog (naturtyp 9080) och svämlövskog (naturtyp 91E0). Bland åtgärder som kan påverka naturvärdena negativt
nämns åtgärder som minskar arealen av utpekade naturtyper och åtgärder som påverkar vatten- och lövskogsmiljöer. Eftersom Tolkens andel av flödena vid Gingri och
Mölarps naturreservat endast utgör mellan ca 10-20 % bedöms påverkan på flödena i
det området som liten. Under vintersäsongen, då flödena i det området är naturligt
höga, bedöms påverkan där som obetydlig. De viktiga svämlövskogarna bedöms erhålla tillräckligt med översvämningar även med den nya reglerstrategin. När det gäller
Tolkens reglering så är det allra viktigaste för Natura 2000-området att en minimitappning på 300 l/s säkerställs så att ett flöde upprätthålls i de värdefulla områdena
för öring, stormusslor mm. Även en tappning på minst 500 l/s höst-vår kan ha viss
betydelse, men betydelsen av denna tappning är större närmare Tolkens utlopp.
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Sammantaget bedöms påverkan på de utpekade Natura 2000-värdena som obetydlig.
Konsekvenserna för de utpekade Natura 2000-värdena bedöms som obetydliga. Därmed bedöms ingen betydande påverkan på miljön i Natura 2000-området riskeras,
varför tillstånd enligt 7 kap 28 a § MB inte bedöms krävas.
Vid en akut situation enligt yrkande b, då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vatten av
någon annan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk, finns en risk att minimitappningen på 300 l/s råder under en längre period, särskilt den hösten då ombyggnationen sker. Eftersom det handlar om ett enstaka år så bedöms dock ändå konsekvenserna av detta sammantaget som måttliga. Eftersom detta uttag och denna
tappning endast blir aktuell ett enstaka år och eftersom ändå minimitappningen på
300 l/s ska upprätthållas bedöms risken för betydande påverkan på miljön i Natura
2000-området som mycket liten.

11.2.4.2 Naturreservat
Naturreservatet Mölarp bildades år 1990 och omfattar bland annat Mölarps ö och omgivande vattenmiljöer med dess forssträckor och sumplövskogar. Den hydrologiska regimen med högvattenflöden respektive god tillrinning sommartid anges ha stor betydelse. I reservatet finns goda-mycket goda förutsättningar för flodpärlmusslor och
öring. Vattenkraftutbyggnad och ökad reglering av källsjön Tolken nämns som åtgärder som kan påverka områdets naturvärde negativt (Länsstyrelsen i Älvsborgs län
1990).
Eftersom Tolkens andel av flödena vid Gingri och Mölarps naturreservat endast utgör
mellan ca 10-20 % bedöms påverkan på flödena i det området som liten. Under vintersäsongen, då flödena i det området är naturligt höga, bedöms påverkan där som
obetydlig. De viktiga svämlövskogarna bedöms erhålla tillräckligt med översvämningar
även med den nya reglerstrategin.
Trots detta så bedöms just sommarflödet från Tolken som viktigt för att värna de värdefulla miljöerna för flodpärlmussla och öring i området. När det gäller Tolkens reglering så är nämligen det allra viktigaste för Naturreservatet att en minimitappning på
300 l/s säkerställs så att ett flöde upprätthålls i de värdefulla områdena för öring,
stormusslor mm. Även en tappning på minst 500 l/s höst-vår kan ha betydelse, men
betydelsen av denna tappning är större närmare Tolkens utlopp.
Under förutsättning att förslag till skadeförebyggande åtgärder följs och en minimitappning på 300 l/s säkerställs sommartid bedöms påverkan på naturreservatets värden som måttligt positiv.
Sammantaget bedöms konsekvenserna som svagt positiva.
Vid en akut situation enligt yrkande b, då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vatten av
någon annan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk, finns en risk att minimitappningen på 300 l/s råder under en längre period, särskilt den hösten då ombyggnationen sker. Eftersom det handlar om ett enstaka år så bedöms dock ändå konsekvenserna av detta sammantaget som måttliga. Eftersom detta uttag och denna
tappning endast blir aktuell ett enstaka år och eftersom ändå minimitappningen på
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300 l/s ska upprätthållas bedöms risken för att motverka naturreservatets syften som
mycket liten.
Naturreservatet Kröklings hage angränsar i söder till naturreservatet Mölarp och innefattar ett varierat område med naturtyper så som ädellövskog och löväng. Dessa värden bedöms inte påverkas alls.

11.2.4.3 Strandskydd
Runt Mogden och längs Viskan nedströms Mogden till Öresjö gäller generellt strandskydd om 100 meter från strandlinjen. På en kortare sträcka längs Viskan, mellan Tolken och Mogden, finns ett område som inte omfattas av strandskydd enligt Länsstyrelsens informationskarta.
Inga fysiska åtgärder planeras i Viskans strandskyddsområde. Ingen påverkan bedöms
uppstå.

11.2.5

Naturvärden

11.2.5.1 Fisk och bottenfauna
En viktig utgångspunkt vid genomförandet av provtappningsundersökningen (se Bilaga
B4) var att vattenhastigheten på de värdefulla bottnarna (provtappningsytorna) för
bottenfauna samt öringens lek och uppväxt, inte understiger ca 0,2 m/s. När vattenhastigheten blir lägre blir exempelvis syresättningen sämre. Dessutom är det viktigt
att huvuddelen av lekbankarna för öring vattentäcks från det att leken börjar i oktober
och fram till att gulesäcksynglen blir simfärdiga och kan ta sig till olika djupare hålor i
ån.
Vid ett flöde på ca 300 l/s var i medel ca 85 % av de utvalda provytorna vattentäckta
(Egriell Niklas 2020). Vattenhastigheten var >0,2 m/s överallt utom på en del av provyta 2. De ytligaste lekbankarna på extraytan (nr 7) var vattentäckta till ca 30 %. Det
bedömdes att ett flöde ned till 300 l/s under sommarsäsongen inte skulle innebära någon stor negativ påverkan på bottenfaunan och öringbeståndet i Viskan. Genomströmningen av musselbottnar bedömdes bli tillräckligt god liksom uppväxtförhållanden för
annan bottenfauna och öring.
Vid ett flöde på ca 500 l/s vattentäcktes i medel 98 % av provytorna. Vattenhastigheten var >0,2 m/s överallt utom på en del av provyta 2, men i detta fall bedömdes
det bero på att ett litet bakvatten bildades vid detta högre flöde på provytan. De ytligaste lekbankarna på extraytan (nr 7) bedömdes bli vattentäckta med över hälften vid
ett säkerställande av detta flöde. I övrigt vattentäcktes alltså lekbankar till i medel 98
% vid detta flöde. Det bedömdes att ett flöde på minst 500 l/s under höst-vår skulle
utgöra en acceptabel liten påverkan som inte skadar beståndet av öring.
Med stöd av provtappningsundersökningarna gavs följande rekommendationer.
•

Tappningen från Tolken bör inte understiga 300 l/s. Regleringsstrategin bör säkerställa så att detta är möjligt även torrår.
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•

Tappningen från Tolken bör inte understiga 500 l/s mellan datumen 15/10-1/6.

•

Generellt så bör tappningsställaren, förutom ovan förslag, inriktas mot att den
nedre naturliga 25-procentiella percentilen utgör larmvärde (särskilt noggrann
prognos och kontroll av flödet krävs vid larmvärde) och att understigande av
den naturliga nedre 5-procentiga percentilen undviks.

•

Generellt bör en s.k. mjuk reglering eftersträvas så att inte flödet plötsligt
sänks eller höjs mycket.

Under förutsättning att förslag till skadeförebyggande åtgärder följs, och särskilt att
tappningarna på minst 300 respektive 500 l/s säkerställs, bedöms påverkan på fisk
och bottenfauna bli liten. Konsekvenserna för fisk och bottenfauna bedöms då sammantaget som små-måttliga.
Vid en akut situation enligt yrkande b, då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vatten av
någon annan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk, finns en risk att minimitappningen på 300 l/s råder under en längre period, särskilt den hösten då ombyggnationen sker. Då kommer troligen en del av kvillarna och öringens lekbankar
närmaste kilometrarna nedströms Tolken inte att vattentäckas till övervägande del.
Öringproduktionen och förutsättningarna för stormusslor och annan bottenfauna kan
eventuellt bli något sämre just vid de situationerna. Eftersom det handlar om ett enstaka år så bedöms dock ändå konsekvenserna av detta sammantaget som måttliga.
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11.2.5.2 Övriga naturvärden
Ett område längs en ca 3 km lång sträcka av Viskan, mellan Hökerum och Nitta (se figur 41), har ingått i våtmarksinventering och där klassificerats som klass 2, högt naturvärde.

Figur 41. Våtmarker, klass 2, utmed Viskan mellan Hökerum och Nitta.
Kartkälla: Länsstyrelsen.
Det finns en liten risk att de strandnära svämplaneområdena med sumpskogar påverkas en aning genom att flödestopparna under höst-vinter och den samlade flödesenergin i vattenmiljön minskar. Samtidigt kommer regleringen bli mjukare än nuvarande, vilket minskar riskerna för ursköljning av viktigt organiskt material i de
strandnära våtmarksområdena. Sammantaget bedöms påverkan på dessa övriga naturvärden som måttlig.
Vattenregleringen bedöms medföra en liten påverkan på häckande strömstaren och
forsärla. Eftersom ett relativt naturlikt flöde säkerställs och viktiga bottnar för bottenfaunan kommer att vattentäckas genom en säkerställd minimitappning bedöms konsekvenserna för dessa fågelarter som små.
Konsekvenserna för övriga naturvärden bedöms sammantaget som små-måttliga.
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Vid en akut situation enligt yrkande b, då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vatten av
någon annan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk, finns en risk att minimitappningen på 300 l/s råder under en längre period, särskilt den hösten då ombyggnationen sker. Flödestopparna och den samlade flödesenergin i vattenmiljön i Viskans övre del minskar det året än mer. Eftersom det handlar om ett enstaka år så bedöms dock ändå konsekvenserna av detta sammantaget som måttliga.

11.2.5.3 Samlad bedömning
Under förutsättning att förslag till skadeförebyggande åtgärder och särskilt tappningarna på 300 respektive 500 l/s samt naturlika flöden säkerställs bedöms påverkan
som liten. Eftersom naturvärdena bedöms som höga bedöms sammantaget de negativa konsekvenserna för naturvärdena då som små-måttliga.
Vid en akut situation enligt yrkande b, då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vatten av
någon annan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk, finns en risk att minimitappningen på 300 l/s råder under en längre period, särskilt den hösten då ombyggnationen sker. Flödestopparna och den samlade flödesenergin i vattenmiljön i Viskans övre del minskar det året än mer. Eftersom det handlar om ett enstaka år så bedöms dock ändå konsekvenserna av detta sammantaget som måttliga.

11.2.6

Friluftsliv och rekreation

Påverkan på friluftslivsvärdena bedöms som liten under förutsättning att förslag till
skadeförebyggande åtgärder följs. Detta eftersom en viktig del av friluftslivsvärdet är
fiske och fågelskådning och minitappningarna till stor del är framtagna med hänsyn till
fisk, bottenfauna och fågel. Sammantaget bedöms att konsekvenserna för friluftsliv
och rekreation bli små.
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12

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster (hela eller delar av vattendrag och sjöar
över en viss storlek, grundvatten samt kustvatten) fastställs med stöd av 5 kap. miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter. Nedan följer en beskrivning och
bedömning av påverkan gällande de vattenförekomster som bedöms kunna beröras av
planerade vattenverksamheter. Bedömningarna förutsätter att förslagen till skadeförebyggande åtgärder genomförs.

12.1
12.1.1

Tolken (SE641259-135060)
Gällande norm och beskrivning

Vattenförekomsten utgörs av Tolken (se figur 42)

Figur 42: Tolkens vattenförekomst (blåmarkerad). Källa: Länsstyrelsen.
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Nedan följer en beskrivning av gällande norm och senaste statusklassning för aktuell
vattenförekomst (VISS 2021-11-05).
Tabell 6: Miljökvalitetsnorm och status Tolken.
Vattenförekomst

Norm

Status 2021

Tolken
(SE651259-135060)

God ekologisk status 2021

Måttlig

God kemisk ytvattenstatus
2027

Uppnår ej god

Förslaget till ny miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2027.
Motivet till varför endast måttlig ekologisk status råder är enligt VISS följande.
Tolken är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorerna fisk och syrgas är
utslagsgivande för bedömningen. Fiskars vandringsmöjligheter i vattensystemet är negativt påverkade, se kvalitetsfaktorerna fisk och konnektivitet. Kvalitetsfaktorn syrgas
ger utslag för låga halter syre i bottenvattnet som sannolikt orsakas av tillförsel av organiskt material till botten av sjön. Sjön saknar påverkanskällor för övergödning och
sannolikt kommer organiskt material från brukad skogsmark. Att vattenförekomsten
inte har problem med övergödning orsakade av tillförsel av näringsämnen visas av
kvalitetsfaktorerna näringsämnen, växtplankton och klorofyll.
För kemisk ytvattenstatus finns ett undantag med mindre stränga krav för kvicksilver
och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Dessa ämnen överskrider gränsvärdena i alla vattenförekomster i hela Sverige. Dessutom finns för just kadmium i
vatten ett undantag för Tolken som innebär att god kemisk status med avseende på
kadmium ska uppnås senast 2027. Motivet är enligt VISS följande.
Vattenförekomsten uppnår inte kraven för en god kemisk status då gränsvärdet för
kadmium i ytvatten överskrids. Ett sedimentprov har tagits år 2010 och ett år 2016 i
sjön genom screening av metaller och organiska miljögifter i Västra Götalands län.
Mätvärdet från 2010 var 3600 µg/kg TS, mätvärdet från 2016 var 3000 µg/kg TS.
Båda mätvärden överskrider gränsvärdet på 2300 µg/kg TS. Statusen bedöms som
"sämre än god" med avseende på ämnet. Bakgrundshalten i området är okänd. Åtgärder kan inte initieras utan vattenförekomsten omfattas istället av kontrollerande övervakning. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 med skälet tekniskt omöjligt pga.
kunskapsbrist. Avseende blyhalten i sedimentet så var mätvärdet avseende från år
2010 120000 µg/kg TS och mätvärdet från år 2016 var 97000 µg/kg TS. Mätvärdena
överskrider inte gränsvärdet på 130000 µg/kg TS. Statusen bedöms som "god" med
avseende på ämnet.
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De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna visar på hög och god status med undantag
för syrgas som visar på dålig status. Motivet till detta är enligt VISS följande.
Bedömning baseras på 5 provtagningar tagna i augusti mellan 2013 och 2017. Fyra av
provtagningarna visar att syrehalterna i bottenvattnet är <2 mg/l och därför sätts status till dålig status. Kvalitetsfaktorn har försämrats jämfört med förvaltningscykel två
men det beror på att bedömningen då gjordes på en tregradig skala där status som
sämst kunde vara måttlig.
Av de biologiska kvalitetsfaktorerna är fiskstatus klassad som måttlig och växtplankton som hög. Motivet till måttlig fiskstatus är enligt VISS följande:
Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status. Fiskar kan inte vandra naturligt i
vattensystemet på grund av vandringshinder som har skapats av människan. Bedömningen baseras på kvalitetsfaktorn konnektivitet. En rimlighetsbedömning är gjord och
fisk kan inte ha långsiktigt hållbara bestånd med nuvarande hydromorfologisk påverkan.
Övriga biologiska kvalitetsfaktorer är inte klassade enligt VISS. Inom ramen för BEM:s
genomförda undersökningar (se bilaga B6 respektive B7) har dock status med avseende på makrofyter klassificerats till hög och med avseende på bottenfauna som god
(Nilsson Carin 2021).
För statusbedömning avseende de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har kvalitetsfaktorn Konnektivitet i sjöar klassificerats som dålig på grund av vandringshinder.
Detta är en ”expertbedömning”. Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd har klassificerats som God. I övrigt har inte Vattenmyndigheten klassificerat några hydromorfologiska kvalitetsfaktorer såsom Hydrologisk regim.
Sweco har dock genomfört en klassificering av de till Kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim tillhörande parametrarna Volymsavvikelse samt Vattenståndets förändringstakt.
Resultaten framgår av Tabell 7 nedan.

12.1.2

Påverkansbedömning

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som främst kan påverkas av ansökt verksamhet är Hydrologisk regim i sjöar, Konnektivitet och Morfologiskt tillstånd i sjöar.
Som nämnts tidigare innebär den planerade regleringen att vattenstånden till stor del
kommer likna de naturliga.
För regleringsstrategin har beräkningar enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) utförts av statusklass med avseende på följande parametrar
med kortfattade beskrivningar:
•
Vattenståndsvariation i sjöar beskriver förändringen i hur mycket vattenståndet varierar kring sitt medelvattenstånd mellan reglerade och naturliga förhållanden
•
Avvikelse i vintervattenstånd beskriver samma sak som vattenståndsvariation i sjöar, men beräkningen görs enbart på perioden 1 november – 31 mars
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•
Avvikelse i sommarvattenstånd beskriver samma sak som vattenståndsvariation i sjöar, men beräkningen görs enbart på perioden 1 juni till 31 augusti
•
Vattenståndets förändringstakt beskriver nivåvariationer i kort tidsskala,
då flödesförändringen mellan två tidssteg jämförs mellan reglerade och naturliga förhållanden
Resultat av beräkningar av dessa parametrar, som ingår i kvalitetsfaktorn hydrologisk
regim, redovisas i tabell 7. Enligt simuleringarna kommer parametrarna Vattenståndsvariation respektive Vattenståndets förändringstakt att gå från god till hög vid
genomförandet av regleringsstrategin. Parametern Avvikelse i vinter- eller sommarvattenstånd kommer att vara fortsatt hög.
Tabell 7. Parametrar i den hydrologiska regimen för vattennivåer i Tolken. Siffrorna i
tabellen visar avvikelserna och kan jämföras med bilaga 3 i HVMFS 2019:25.

Detta innebär att statusklassen avseende kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i sjöar
går från god till hög vid genomförandet av den nya regleringsstrategin.
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Bedömningen av hur de övriga särskilt relevanta kvalitetsfaktorerna påverkas följer
nedan.
Tabell 8: Redovisning av bedömd påverkan på relevanta kvalitetsfaktorer och kemisk
status i vattenförekomsten Tolken
Kvalitetsfaktor Bef klassning Påverkan
Konnektivitet

Dålig

Måttligt
positiv

Morfologiskt
tillstånd
Bottenfauna i
sjöar

God

Obetydlig

Fisk i sjöar

Ej klassad av Liten
VM men
klassad som
God-Hög av
Medins
Måttlig
Liten

Bedömd status efter Kommentarer
åtgärd
Måttlig
Vandringshindet vid Tolkendämmet och andra
vandringshinder kvarstår. Genom naturligare
vattenstånd på våren förbättras konnektiviteten till
närområde och svämplan. Expertbedömning att status
blir minst måttlig.
God
Ledningsdragningarna bedöms uppta så små ytor att
påverkan på kvalitetsfaktorn bedöms som obetydlig.
God-Hög
Grumling i samband med anläggningsarbetena
minimeras och spridningen av föroreningar begränsas.
Då en mjuk vattenreglering planeras bedöms
bottenfaunan inte påverkas mer än lite.
Måttlig

Reproduktionsmöjligheter för gädda förbättras genom
naturligare vattenstånd på våren. Vandringshinder
kvarstår dock. Grumling i samband med
anläggningsarbetena minimeras och spridningen av
föroreningar begränsas.

Makrofyter i
sjöar

Ej klassad av Liten
VM men
klassad som
Hög av
Medins

Hög

Grumling i samband med anläggningsarbetena
minimeras och spridningen av föroreningar begränsas.

Syrgas i sjöar

Dålig

Obetydlig

Dålig

Genom ett visst uttag av bottenvatten kan syrgasrikare
ytvatten i viss mån nå djupare ner vilket är positivt.
Samtidigt kan något djupare språngskikt och varmare
djupvatten öka den biologiska nedbrytningen och
därmed syrgasförbrukningen i bottenvattnet.
Sammantaget för hela vattenförekomsten bedöms
påverkan som obetydlig.

Kemisk status

Ej God

Obetydlig

Ej God

Grumlingen är tillfällig. Påverkan på kadmiumhalten
bedöms som obetydlig.

12.1.3

Samlad bedömning

Den hydrologiska regimen i sjön kommer att gå från god till hög status. Förutsättningarna för gäddleken i sjön kommer att förbättras. Anläggningsarbetena är tillfälliga och
begränsade i omfattning. Sammantaget bedöms planerade vattenverksamheter, under
förutsättning att förslag till skadeförebyggande åtgärder följs, innebära en liten positiv
påverkan på förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten.
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12.2
Viskan från Tolken Ulricehamn till Mogden
(SE641402-135065)
12.2.1

Gällande norm och beskrivning

Viskan är mellan Tolken och Rydboholm uppdelad i 7 vattenförekomster, som teoretiskt skulle kunna påverkas av ansökt verksamhet. Den vattenförekomst som är belägen närmast nedströms och där påverkanrisken är störst är Viskan från Tolken Ulricehamn till Mogden (se Figur 43).

Figur 43: Vattenförekomsten Viskan, mellan Tolken och Mogden (se turkos linje).
Källa: Länsstyrelsen.
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Nedan följer en beskrivning av gällande norm och senaste statusklassning för aktuell
vattenförekomst (VISS 2021-11-17).
Tabell 9: Miljökvalitetsnorm och status för Viskan från Tolken till Mogden.
Vattenförekomst

Norm

Status 2021

Viskan från Tolken-Mogden
(SE641402-135065)

God ekologisk status
2021

Måttlig

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god

Förslaget till ny miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2027.
Motivet till varför endast måttlig ekologisk status råder är enligt VISS följande.
Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivande för bedömningen. Fisk klassas som måttlig status då fiskens vandringsmöjligheter är negativt påverkade, se kvalitetsfaktorn fisk samt kvalitetsfaktorn konnektivitet. Vattenkvaliteten är bra enligt bedömning av kvalitetsfaktorn näringsämnen.
För kemisk ytvattenstatus finns ett undantag med mindre stränga krav för kvicksilver
och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Dessa ämnen överskrider gränsvärdena i alla vattenförekomster i hela Sverige. Motivet är i övrigt enligt VISS följande.
Halten av Kvicksilver (Hg) i biota som omfattas av den kemiska statusen har extrapolerat från mätningar i sjöar i länet bedömts överskrida sin miljökvalitetsnorm i vattenförekomsten som därmed ”Uppnår ej god status” (jmfr individuella parameterbedömningar under Kemisk status). Bedömningen har god tillförlitlighet.
De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna visar på hög status.
Av de biologiska kvalitetsfaktorerna är fiskstatus klassad som måttlig. Motivet till
måttlig fiskstatus är enligt VISS följande:
Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status. Fiskar kan inte vandra naturligt i
vattensystemet på grund av vandringshinder som har skapats av människan. Bedömningen baseras på kvalitetsfaktorn konnektivitet. Elfiskena som VIX-bedömningen
grundar sig på är inte representativa för hela vattenförekomsten. En rimlighetsbedömning är gjord och fisk kan inte ha långsiktigt hållbara bestånd med nuvarande hydromorfologisk påverkan, se referens.
Övriga biologiska kvalitetsfaktorer är inte klassade enligt VISS. Tidigare elfisken
(2015) har sammanvägt visat på god fiskstatus. Swecos genomförda elfiskeundersökning (2021) indikerade måttlig fiskstatus (se bilaga B10). Medins genomförda bottenfaunaundersökning (2021) visade på hög ekologisk status (se bilaga B12).
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För statusbedömning avseende de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har kvalitetsfaktorn Konnektivitet i vattendrag klassificerats som dålig på grund av vandringshinder. Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd har klassificerats som God. I övrigt har inte
Vattenmyndigheten klassificerat några hydromorfologiska kvalitetsfaktorer såsom
Hydrologisk regim.
Sweco har dock genomfört en klassificering av de till Kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim tillhörande parametrarna Volymsavvikelse i vattendrag samt Flödets förändringstakt i vattendrag.

12.2.2

Påverkansbedömning

Den kvalitetsfaktor som skulle kunna påverkas av ansökt verksamhet är framförallt
den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i vattendrag.
För regleringsstrategin har beräkningar enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) utförts av statusklass med avseende på följande parametrar
med kortfattade beskrivningar:
•
Volymavvikelse i vattendrag beskriver den genomsnittliga volymavvikelsen i vattenföringen från sjön, mellan reglerade och naturliga förhållanden
•
Flödets förändringstakt i vattendrag beskriver flödesvariationer i kort
tidsskala, då flödesförändringen mellan två tidssteg jämförs mellan reglerade och naturliga förhållanden
Resultat av beräkningar av dessa parametrar, som ingår i kvalitetsfaktorn hydrologisk
regim, redovisas i tabellen nedan. Volymsavvikelsen bedöms som Måttlig både vid nuvarande och framtida reglering. Flödets förändringstakt höjs en klass från otillfredsställande till måttlig vid genomförandet av regleringsstrategin. Sammantaget indikerar
beräkningarna att ingen försämring sker och att statusklassen avseende kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i vattendrag förbättras från otillfredsställande till måttlig status.
Tabell 10. Parametrar för den hydrologiska regimen i Viskan, från Tolken till Mogden.
Siffrorna i tabellen visar avvikelserna och kan jämföras med bilaga 3 i HVMFS
2019:25.
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Bedömningen av hur de övriga särskilt relevanta kvalitetsfaktorerna påverkas följer
nedan.
Tabell 11: Redovisning av bedömd påverkan på relevanta kvalitetsfaktorer och kemisk
status i vattenförekomsten Viskan, från Tolken till Mogden.
Kvalitetsfaktor Bef klassning Påverkan
Konnektivitet

Dålig

Obetydlig

Morfologiskt
tillstånd
Bottenfauna i
vattendrag

God

Ingen

Fisk i
vattendrag

Kemisk status

12.2.3

Bedömd status efter Kommentarer
åtgärd
Dålig
Vandringshindet vid Tolkendämmet och andra
vandringshinder kvarstår.
God
Inga fysiska åtgärder planeras.

Ej klassad av Liten
VM men
klassad som
Hög av
Medins
Måttlig
Liten

Hög

Under förutsättning att förslagen till
skadeförebyggande åtgärder följs och särskilt att
tappningarna på 300 respektive 500 l/s säkerställs
bedöms påverkan som liten.

Måttlig

Under förutsättning att förslagen till
skadeförebyggande åtgärder följs och särskilt att
tappningarna på 300 respektive 500 l/s säkerställs
bedöms påverkan som liten.

Ej God

Ej God

Inga fysiska åtgärder planeras.

Ingen

Samlad bedömning

Under förutsättning att förslagen till skadeförebyggande åtgärder följs och särskilt att
tappningarna på 300 respektive 500 l/s säkerställs bedöms påverkan som liten. Då
bedöms ingen försämring ske. Konnektivitetsproblemen kvarstår dock. Sammantaget
bedöms påverkan som liten.
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12.3
12.3.1

Mogden (SE641612-135077)
Gällande norm och beskrivning

Vattenförekomsten utgörs av Mogden (se figur 44)

Figur 44: Mogdens vattenförekomst (blåmarkerad). Källa: Länsstyrelsen.
Nedan följer en beskrivning av gällande norm och senaste statusklassning för aktuell
vattenförekomst (VISS 2021-11-17).
Tabell 12: Miljökvalitetsnorm och status Mogden.
Vattenförekomst

Norm

Status 2021

Mogden
(SE641612-135077)

God ekologisk status 2021

Måttlig

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god

Förslaget till ny miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2033.

90 (119)

Filnamn:

PW0A0000-PL-BEMI-001

Sida:

91 (119)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

Miljökonsekvensbeskrivning
Handlingstyp:
Tillståndshandling

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande ansökan
om tillstånd till bortledning
av vatten från Tolken mm

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Niklas Egriell, Sweco Sverige AB

PW

0A

PW

2021-12-07

Status:
Slutlig

Beställarens ordernummer:

REV:

Revisionsdatum:

Rapportnamn:

Miljökonsekvensbeskrivning för Tolkens planerade vattentäkt

Motivet till varför endast måttlig ekologisk status råder är enligt VISS följande.
Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Den biologiska kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivande för bedömningen. Fiskars vandringsmöjligheter i vattensystemet är negativt påverkade, se kvalitetsfaktorerna fisk och konnektivitet. Vattenkvaliteten är bra och detta visas av kvalitetsfaktorn näringsämnen och att sjön inte är påverkad av försurning.
För kemisk ytvattenstatus finns ett undantag med mindre stränga krav för kvicksilver
och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Dessa ämnen överskrider gränsvärdena i alla vattenförekomster i hela Sverige.
De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna näringsämnen och särskilt förorenande ämnen visar på god status.
Av de biologiska kvalitetsfaktorerna är fiskstatus klassad som måttlig och makrofyter
som god. Motivet till måttlig fiskstatus är enligt VISS följande:
Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status. Fiskar kan inte vandra naturligt i
vattensystemet på grund av vandringshinder som har skapats av människan. Bedömningen baseras på kvalitetsfaktorn konnektivitet. En rimlighetsbedömning är gjord och
fisk kan inte ha långsiktigt hållbara bestånd med nuvarande hydromorfologisk påverkan.
Övriga biologiska kvalitetsfaktorer är inte klassade enligt VISS.
För statusbedömning avseende de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har kvalitetsfaktorn Konnektivitet i sjöar klassificerats som dålig på grund av vandringshinder.
Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd har klassificerats som God. I övrigt har inte Vattenmyndigheten klassificerat några hydromorfologiska kvalitetsfaktorer såsom Hydrologisk regim.

12.3.2

Påverkansbedömning

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som främst kan påverkas av ansökt verksamhet är Hydrologisk regim i sjöar och Konnektivitet i sjöar.
Som nämnts tidigare innebär den planerade regleringen att flödena till stor del kommer likna de naturliga. Sammantaget indikerar beräkningar att kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i vattendrag (i Viskan mellan Tolken och Mogden) går från otillfredsställande till måttlig om den nya regleringsstrategin förverkligas (se tabell 10).
Mellan Tolken och Mogden tillkommer dessutom ett flertal biflöden med mer eller
mindre naturliga flöden. Detta innebär att betydelsen av tappningen från Tolken minskar ju längre nedströms Tolken man kommer.
Sammantaget bedöms därför påverkan på kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i Mogden
som obetydlig-liten.
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Bedömningen av hur de övriga särskilt relevanta kvalitetsfaktorerna påverkas följer
nedan.
Tabell 13: Redovisning av bedömd påverkan på relevanta kvalitetsfaktorer och kemisk
status i vattenförekomsten Mogden.
Kvalitetsfaktor Bef klassning Påverkan
Konnektivitet

Dålig

Obetydlig

Morfologiskt
tillstånd
Bottenfauna i
sjöar
Fisk i sjöar

God

Obetydlig

Bedömd status efter Kommentarer
åtgärd
Dålig
Vandringshindena kvarstår. Påverkan på konnektivitet
till svämplaner obetydlig.
God
Inga fysiska ingrepp.

Ej klassad

Obetydlig

Ej klassad

Obetydlig hydrologisk påverkan.

Måttlig

Obetydlig

Måttlig

Vandringshinder kvarstår. Obetydlig hydrologisk
påverkan.

Makrofyter i
sjöar

God

Obetydlig

God

Obetydlig hydrologisk påverkan.

Kemisk status

Ej God

Ingen

Ej God

Inga fysiska ingrepp.

12.3.3

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms påverkan på kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i Mogden som
obetydlig-liten. Påverkan är så liten att påverkan på övriga relevanta kvalitetsfaktorer
är obetydlig. Eftersom inga fysiska ingrepp planeras i sjön bedöms ingen påverkan på
sediment och kemisk status uppstå. Sammantaget bedöms påverkan som obetydlig.
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12.4 Viskan, Mogden till Marsjön (SE641461-134562)
12.4.1

Gällande norm och beskrivning

Vattenförekomsten utgörs av Viskan, Mogden-Marsjön (se figur 45)

Figur 45: Viskan, Mogden till Marsjön, vattenförekomst (turkosmarkerad).
Källa: Länsstyrelsen.
Nedan följer en beskrivning av gällande norm och senaste statusklassning för aktuell
vattenförekomst (VISS 2021-11-18).
Tabell 14: Miljökvalitetsnorm och status Mogden.
Vattenförekomst

Norm

Status 2021

Viskan Mogden-Marsjön
(SE641461-134562)

God ekologisk status 2021

Måttlig

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god
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Förslaget till ny miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2033.
Motivet till varför endast måttlig ekologisk status råder är enligt VISS följande.
Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Den biologiska kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivande för bedömningen. Fiskars vandringsmöjligheter i vattensystemet är negativt påverkade, se kvalitetsfaktorerna fisk och konnektivitet. Vattenkvaliteten är bra och detta visas av kvalitetsfaktorn näringsämnen och att sjön inte är påverkad av försurning.
För kemisk ytvattenstatus finns ett undantag med mindre stränga krav för kvicksilver
och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Dessa ämnen överskrider gränsvärdena i alla vattenförekomster i hela Sverige.
De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna näringsämnen och särskilt förorenande ämnen visar på hög respektive god status.
Av de biologiska kvalitetsfaktorerna är fiskstatus klassad som måttlig och makrofyter
som god. Motivet till måttlig fiskstatus är enligt VISS följande:
Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status. Fiskar kan inte vandra naturligt i
vattensystemet på grund av vandringshinder som har skapats av människan. Bedömningen baseras på kvalitetsfaktorn Konnektivitet. En rimlighetsbedömning är gjord och
fisk kan inte ha långsiktigt hållbara bestånd med nuvarande hydromorfologisk påverkan.
Övriga biologiska kvalitetsfaktorer är inte klassade enligt VISS.
För statusbedömning avseende de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har kvalitetsfaktorn Konnektivitet i vattendrag klassificerats som dålig på grund av vandringshinder. Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd har klassificerats som måttlig eftersom vattenförekomsten delvis saknar naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur.
Uppodlad mark, hårdgjorda ytor, erosionsskydd, utfyllnader, rensning och muddring i
vattnet är exempel på mänskliga verksamheter som gör att livsmiljöer för växter och
djur försvinner. I övrigt har inte Vattenmyndigheten klassificerat några hydromorfologiska kvalitetsfaktorer såsom Hydrologisk regim.

12.4.2

Påverkansbedömning

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som främst kan påverkas av ansökt verksamhet är Hydrologisk regim i vattendrag.
Som nämnts tidigare innebär den planerade regleringen att flödena till stor del kommer likna de naturliga. Sammantaget indikerar beräkningar att kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i vattendrag (i Viskan mellan Tolken och Mogden) går från otillfredsställande till måttlig om den nya regleringsstrategin förverkligas (se tabell 10).
Mellan Mogden och Marsjöarna tillkommer dessutom ett flertal biflöden med mer eller
mindre naturliga flöden. Flertalet av dessa biflöden är relativt stora, såsom Rångedalaån, Nordån och Örbäcken nära Nitta. Detta innebär att betydelsen av tappningen
från Tolken minskar ju längre nedströms Tolken man kommer. Föreslagen minimitappning på 300 l/s bedöms dock fortfarande vara mycket betydelsefull sommartid även i
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denna vattenförekomst. Tappningen på 500 l/s höst-vår bedöms inte vara riktigt lika
betydelsefull i denna vattenförekomst eftersom höga flöden ändå erhålls från ett flertal biflöden vintertid.
Sammantaget bedöms därför påverkan på kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i vattenförekomsten som liten.
Bedömningen av hur de övriga särskilt relevanta kvalitetsfaktorerna påverkas följer
nedan.
Tabell 15: Redovisning av bedömd påverkan på relevanta kvalitetsfaktorer och kemisk
status i vattenförekomsten.
Kvalitetsfaktor Bef klassning Påverkan
Konnektivitet

Dålig

Obetydlig

Morfologiskt
tillstånd
Bottenfauna i
vattendrag
Fisk i
vattendrag

God

Obetydlig

Bedömd status efter Kommentarer
åtgärd
Dålig
Vandringshindena kvarstår. Påverkan på konnektivitet
till svämplaner obetydlig.
God
Inga fysiska ingrepp.

Ej klassad

Liten

Ej klassad

Liten hydrologisk påverkan.

Måttlig

Liten

Måttlig

Vandringshinder kvarstår. Liten hydrologisk påverkan.

Kemisk status

Ej God

Ingen

Ej God

Inga fysiska ingrepp.

12.4.3

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms påverkan på kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i vattenförekomsten som liten. Påverkan är så liten att påverkan på övriga relevanta kvalitetsfaktorer är liten. Eftersom inga fysiska ingrepp planeras i sjön bedöms ingen påverkan på
sediment och kemisk status uppstå. Sammantaget bedöms påverkan som liten.
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12.5 Viskan, Marsjön till Öresjö (SE641347-133703)
12.5.1

Gällande norm och beskrivning

Vattenförekomsten utgörs av Viskan, Marsjön-Öresjö (se figur 46)

Figur 46: Viskan, Marsjön till Öresjö, vattenförekomst (turkosmarkerad).
Källa: Länsstyrelsen.
Nedan följer en beskrivning av gällande norm och senaste statusklassning för aktuell
vattenförekomst (VISS 2021-11-18).
Tabell 16: Miljökvalitetsnorm och status.
Vattenförekomst

Norm

Status 2021

Viskan, Marsjön-Öresjö
(SE641347-133703)

God ekologisk status 2021

Måttlig

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god
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Förslaget till ny miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2033.
Motivet till varför endast måttlig ekologisk status råder är enligt VISS följande.
Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorerna fisk och
bottenfauna är utslagsgivande för bedömningen. Fisk är klassad till måttlig status och
statusen kan bero på den hydromorfologiska påverkan, se kvalitetsfaktorn fisk samt
kvalitetsfaktorn konnektivitet. Det finns ett litet bestånd av flodpärlmussla i vattenförekomsten som inte anses vara livskraftigt, se kvalitetsfaktorn bottenfauna. Anledningen kan vara hydromorfologisk påverkan.
För kemisk ytvattenstatus finns ett undantag med mindre stränga krav för kvicksilver
och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Dessa ämnen överskrider gränsvärdena i alla vattenförekomster i hela Sverige.
De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna näringsämnen och särskilt förorenande ämnen visar på hög respektive god status.
Av de biologiska kvalitetsfaktorerna är både bottenfauna och fiskstatus klassade som
måttliga. Motivet till måttlig bottenfaunastatus är enligt VISS följande:
Bottenfaunans artsammansättning tyder på hög status enligt ASPT- och DJ-index. Det
finns ett litet bestånd av flodpärlmusslor i vattenförekomsten men beståndet bedöms
ej som livskraftig eftersom det inte förekommer någon föryngring och detta motiverar
måttlig status. Försämringen av status jämfört med förra vattenförvaltningscykeln beror på ändringar i övervakningen och ändrade metoder för bedömning av status.
Motivet till måttlig fiskstatus är enligt VISS följande:
I den nedre delen av vattenförekomsten (mellan utloppet i Öresjö och upp till kraftverksdammen vid Rydeberg) varierar statusen stort mellan de provfiskade lokalerna
(dålig-hög). Medelvärdet av VIX-värdena ger att statusen ligger i gränsområdet mellan måttlig och god inom denna nedre del av vattenförekomsten. Uppströms finns
endast enstaka elfiske gjorda. Dessa indikerar på mycket låga öringtätheter. Vattenförekomsten har flera dammar som utgör vandringshinder för fisk.
Övriga biologiska kvalitetsfaktorer är inte klassade enligt VISS.
För statusbedömning avseende de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har kvalitetsfaktorn Konnektivitet i vattendrag klassificerats som dålig. Motivet till dålig konnektivitet är enligt VISS följande:
Fiskar och andra vattenlevande djur kan inte vandra naturligt i vattensystemet. I vattenförekomsten finns flera definitiva vandringshinder som människan har byggt. Två
vandringshinder i nedersta delen av vattenförekomsten har blivit åtgärdade så att vattenlevande djur kan vandra förbi. Uppströms och nedströms i vattensystemet finns
andra definitiva vandringshinder som hindrar vattenlevande djur från att vandra.
Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd har klassificerats som måttlig eftersom vattenförekomsten delvis saknar naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. Uppodlad mark, hårdgjorda ytor, erosionsskydd, utfyllnader, rensning och muddring i
vattnet är exempel på mänskliga verksamheter som gör att livsmiljöer för växter och
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djur försvinner. I övrigt har inte Vattenmyndigheten klassificerat några hydromorfologiska kvalitetsfaktorer såsom Hydrologisk regim.

12.5.2

Påverkansbedömning

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som främst kan påverkas av ansökt verksamhet är Hydrologisk regim i vattendrag.
Som nämnts tidigare innebär den planerade regleringen att flödena till stor del kommer likna de naturliga. Sammantaget indikerar beräkningar att kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i vattendrag (i Viskan mellan Tolken och Mogden) går från otillfredsställande till måttlig om den nya regleringsstrategin förverkligas (se tabell 10).
Mellan Mogden och Öresjö tillkommer dessutom ett flertal biflöden med mer eller
mindre naturliga flöden. Flertalet av dessa biflöden är relativt stora, såsom Rångedalaån, Nordån och Örbäcken nära Nitta. Detta innebär att betydelsen av tappningen
från Tolken minskar ju längre nedströms Tolken man kommer. Flödet från Tolken utgör mindre än 20 % i nedre delen av vattenförekomsten (jfr figur 29). Föreslagen minimitappning på 300 l/s bedöms dock fortfarande vara mycket betydelsefull sommartid även i denna vattenförekomst. Ett säkerställande av denna minimitappning kan
vara positivt för de sviktande musselbestånden, eftersom det säkerställer en viss genomströmning genom sand- och grusbottnarna där musslorna lever även sommartid.
Tappningen på 500 l/s höst-vår bedöms inte vara riktigt lika betydelsefull i denna vattenförekomst eftersom höga flöden ändå erhålls från ett flertal biflöden vintertid.
Sammantaget bedöms därför påverkan på kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i vattenförekomsten som liten.
Bedömningen av hur de övriga särskilt relevanta kvalitetsfaktorerna påverkas följer
nedan.
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Tabell 17: Redovisning av bedömd påverkan på relevanta kvalitetsfaktorer och kemisk
status i vattenförekomsten.
Kvalitetsfaktor Bef klassning Påverkan

Bedömd status efter Kommentarer
åtgärd
Dålig
Vandringshindena kvarstår. Påverkan på konnektivitet
till svämplaner obetydlig.
God
Inga fysiska ingrepp.

Konnektivitet

Dålig

Obetydlig

Morfologiskt
tillstånd
Bottenfauna i
vattendrag

God

Obetydlig

Ej klassad

Obetydligliten

Ej klassad

Fisk i
vattendrag

Måttlig

Obetydligliten

Måttlig

Kemisk status

Ej God

Ingen

Ej God

12.5.3

Liten hydrologisk påverkan. Föreslagen
minimitappning på 300 l/s kan säkerställa ett
sommarflöde som är positivt för de sviktande
musselbestånden.
Vandringshinder kvarstår. Liten hydrologisk påverkan.
Föreslagen minimitappning på 300 l/s kan säkerställa
ett sommarflöde som är positivt för öringbestånden.

Inga fysiska ingrepp.

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms påverkan på kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i vattenförekomsten som liten. Säkerställandet av en minimitappning på 300 l/s från Tolken bedöms vara positivt för de sviktande musselbestånden liksom för öringbestånden. Detta
bedöms väga upp den något minskande vintertappningen från Tolken. Eftersom inga
fysiska ingrepp planeras i sjön bedöms ingen påverkan på sediment och kemisk status
uppstå. Sammantaget bedöms påverkan som obetydlig.
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12.6 Öresjö (SE640757-132960)
12.6.1

Gällande norm och beskrivning

Vattenförekomsten utgörs av Öresjö (se figur 47)

Figur 47: Öresjös vattenförekomst (blåmarkerad). Källa: Länsstyrelsen.
Nedan följer en beskrivning av gällande norm och senaste statusklassning för aktuell
vattenförekomst (VISS 2021-11-17).
Tabell 18: Miljökvalitetsnorm och status Öresjö.
Vattenförekomst

Norm

Status 2021

Öresjö
(SE640757-132960)

God ekologisk status 2021

Måttlig

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god

Förslaget till ny miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2033.
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Motivet till varför endast måttlig ekologisk status råder är enligt VISS följande.
Öresjön är klassad till måttlig ekologisk status. Den biologiska kvalitetsfaktorn fisk är
utslagsgivande för bedömningen. Fiskars vandringsmöjligheter i vattensystemet är negativt påverkade, se kvalitetsfaktorn fisk samt kvalitetsfaktorn konnektivitet. Kvalitetsfaktorn syrgas ger utslag för låga halter syre i bottenvattnet som sannolikt orsakas
av tillförsel av organiskt material till botten av sjön. Sjön saknar påverkanskällor för
övergödning och sannolikt kommer organiskt material från brukad skogsmark. Att vattenförekomsten inte har problem med övergödning orsakade av tillförsel av näringsämnen visas också av kvalitetsfaktorerna näringsämnen och makrofyter.
För kemisk ytvattenstatus finns ett undantag med mindre stränga krav för kvicksilver
och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Dessa ämnen överskrider gränsvärdena i alla vattenförekomster i hela Sverige.
De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna Näringsämnen och Ljusförhållanden visar på
hög status. Särskilt förorenande ämnen visar på god status medan syrgas i sjöar visar
på otillfredsställande status. Den sistnämnda statusklassningen motiveras enligt följande i VISS:
Bedömning baseras på 5 provtagningar tagna i augusti mellan 2013 och 2017. Flera
av provtagningarna visar att syrehalterna i bottenvattnet är <4 mg/l och därför sätts
status till otillfredsställande. Kvalitetsfaktorn har försämrats jämfört med förvaltningscykel två vilket beror på att bedömningen då gjordes på en tregradig skala där status
som sämst kunde vara måttlig. Försämringen beror på ändrade metoder för bedömning av status.
Av de biologiska kvalitetsfaktorerna är fiskstatus klassad som måttlig och makrofyter
som hög. Motivet till måttlig fiskstatus är enligt VISS följande:
Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status. Fiskar kan inte vandra naturligt i
vattensystemet på grund av vandringshinder som har skapats av människan. Bedömningen baseras på kvalitetsfaktorn konnektivitet. En rimlighetsbedömning är gjord och
fisk kan inte ha långsiktigt hållbara bestånd med nuvarande hydromorfologisk påverkan.
Övriga biologiska kvalitetsfaktorer är inte klassade enligt VISS.
För statusbedömning avseende de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har kvalitetsfaktorn Konnektivitet i sjöar klassificerats som dålig på grund av vandringshinder.
Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd har klassificerats som God. I övrigt har inte Vattenmyndigheten klassificerat några hydromorfologiska kvalitetsfaktorer såsom Hydrologisk regim.

12.6.2

Påverkansbedömning

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som främst kan påverkas av ansökt verksamhet är Hydrologisk regim i sjöar och Konnektivitet i sjöar.
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Som nämnts tidigare innebär den planerade regleringen att flödena till stor del kommer likna de naturliga. Sammantaget indikerar beräkningar att kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i vattendrag (i Viskan mellan Tolken och Mogden) går från otillfredsställande till måttlig om den nya regleringsstrategin förverkligas (se tabell 10).
Mellan Mogden och Öresjö tillkommer dessutom ett flertal biflöden med mer eller
mindre naturliga flöden. Flertalet av dessa biflöden är relativt stora, såsom Rångedalaån, Nordån och Örbäcken nära Nitta. Detta innebär att betydelsen av tappningen
från Tolken minskar ju längre nedströms Tolken man kommer. Flödet från Tolken utgör mindre än 20 % i Öresjö. Vid höga flöden utgör det än mindre och bedöms då ha
obetydlig påverkan på Öresjös hydrologiska regim och Konnektivitet till svämplan.
Sammantaget bedöms därför påverkan på kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim respektive Konnektivitet i Öresjö som obetydlig.
Bedömningen av hur de övriga särskilt relevanta kvalitetsfaktorerna påverkas följer
nedan.
Tabell 19: Redovisning av bedömd påverkan på relevanta kvalitetsfaktorer och kemisk
status i vattenförekomsten Öresjö.
Kvalitetsfaktor Bef klassning Påverkan
Konnektivitet

Dålig

Obetydlig

Morfologiskt
tillstånd
Bottenfauna i
sjöar
Fisk i sjöar

God

Obetydlig

Bedömd status efter Kommentarer
åtgärd
Dålig
Vandringshindena kvarstår. Påverkan på konnektivitet
till svämplaner obetydlig.
God
Inga fysiska ingrepp.

Ej klassad

Obetydlig

Ej klassad

Obetydlig hydrologisk påverkan.

Måttlig

Obetydlig

Måttlig

Vandringshinder kvarstår. Obetydlig hydrologisk
påverkan.

Makrofyter i
sjöar

Hög

Obetydlig

Hög

Obetydlig hydrologisk påverkan.

Kemisk status

Ej God

Ingen

Ej God

Inga fysiska ingrepp.

12.6.3

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms påverkan på kvalitetsfaktorerna Hydrologisk regim och Konnektivitet i Öresjö som obetydlig. Påverkan är så liten att påverkan på övriga relevanta
kvalitetsfaktorer är obetydlig. Eftersom inga fysiska ingrepp planeras i sjön bedöms
ingen påverkan på sediment och kemisk status uppstå. Sammantaget bedöms påverkan som obetydlig.
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12.7 Viskan från Öresjö till centrala Borås (SE640437132837)
12.7.1

Gällande norm och beskrivning

Vattenförekomsten utgörs av Viskan från Öresjö till centrala Borås (se figur 48)

Figur 48: Viskan, från Öresjö till centrala Borås (turkosblå). Källa: Länsstyrelsen.
Nedan följer en beskrivning av gällande norm och senaste statusklassning för aktuell
vattenförekomst (VISS 2021-11-18).
Tabell 20: Miljökvalitetsnorm och status Viskan från Öresjö till centrala Borås.
Vattenförekomst

Norm

Status 2021

Viskan (Öresjö-centrala Borås)
(SE640757-132960)

God ekologisk status 2021

Måttlig

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god
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Förslaget till ny miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2033.
Motivet till varför endast måttlig ekologisk status råder är enligt VISS följande.
Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivande för bedömningen. Fisk klassas som måttlig status då fiskars vandringsmöjligheter är negativt påverkade.
För kemisk ytvattenstatus finns ett undantag med mindre stränga krav för kvicksilver
och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Dessa ämnen överskrider gränsvärdena i alla vattenförekomster i hela Sverige. I denna vattenförekomst är också status med avseende på antracen dålig med följande motiv:
Fem sedimentprover som tagits ifrån Sjöbo i norr till Borås centrum visar på halter i
ett spann mellan 86 - 240 µg/kg TS. Resultaten överskrider gränsvärdet för sediment
på 24 µg/kg TS, men för att kunna jämföra med gränsvärdet rekommenderas att uppmätt halt normaliseras till 5% organisk kolhalt. Eftersom stödparametern inte analyserats så är det inte möjligt att göra normaliseringen. Tillförlitligheten på bedömningen
sätts därför till 1.
De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna Näringsämnen och Särskilt förorenande ämnen visar på god status.
Av de biologiska kvalitetsfaktorerna är fiskstatus klassad som måttlig. Motivet till
måttlig fiskstatus är enligt VISS följande:
Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status. Fiskar kan inte vandra naturligt i
vattensystemet på grund av vandringshinder som har skapats av människan. Bedömningen baseras på kvalitetsfaktorn konnektivitet. En rimlighetsbedömning är gjord och
fisk kan inte ha långsiktigt hållbara bestånd med nuvarande hydromorfologisk påverkan.
Övriga biologiska kvalitetsfaktorer är inte klassade enligt VISS.
För statusbedömning avseende de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har kvalitetsfaktorn Konnektivitet i vattendrag klassificerats som dålig på grund av vandringshinder. Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd har klassificerats som måttlig med följande
motiv:
Kvalitetsfaktorn bedöms till måttlig status, eftersom vattenförekomsten delvis saknar
naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. Uppodlad mark, hårdgjorda
ytor, erosionsskydd, utfyllnader, rensning och muddring i vattnet är exempel på
mänskliga verksamheter som gör att livsmiljöer för växter och djur försvinner.
I övrigt har inte Vattenmyndigheten klassificerat några hydromorfologiska kvalitetsfaktorer såsom Hydrologisk regim.
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12.7.2

Påverkansbedömning

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som främst kan påverkas av ansökt verksamhet är Hydrologisk regim i vattendrag.
Som nämnts tidigare innebär den planerade regleringen att flödena till stor del kommer likna de naturliga. Sammantaget indikerar beräkningar att kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i vattendrag (i Viskan mellan Tolken och Mogden) går från otillfredsställande till måttlig om den nya regleringsstrategin förverkligas (se tabell 10).
Mellan Mogden och Öresjö tillkommer dessutom ett flertal biflöden med mer eller
mindre naturliga flöden. Flertalet av dessa biflöden är relativt stora, såsom Rångedalaån, Nordån och Örbäcken nära Nitta. Detta innebär att betydelsen av tappningen
från Tolken minskar ju längre nedströms Tolken man kommer. Flödet från Tolken utgör mindre än 20 % av flödet nedströms Öresjö. Vid höga flöden utgör det än mindre
och bedöms då ha obetydlig påverkan på vattenförekomstens hydrologiska regim.
Sammantaget bedöms därför påverkan på kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i vattenförekomsten som obetydlig.
Bedömningen av hur de övriga särskilt relevanta kvalitetsfaktorerna påverkas följer
nedan.
Tabell 21: Redovisning av bedömd påverkan på relevanta kvalitetsfaktorer och kemisk
status i vattenförekomsten.
Kvalitetsfaktor Bef klassning Påverkan
Konnektivitet
Morfologiskt
tillstånd
Bottenfauna i
vattendrag
Fisk i
vattendrag

Dålig
Måttlig

Obetydlig
Obetydlig

Bedömd status efter Kommentarer
åtgärd
Dålig
Vandringshindena kvarstår.
Måttlig
Inga fysiska ingrepp.

Ej klassad

Obetydlig

Ej klassad

Obetydlig hydrologisk påverkan.

Måttlig

Obetydlig

Måttlig

Vandringshinder kvarstår. Obetydlig hydrologisk
påverkan.

Kemisk status

Ej God

Ingen

Ej God

Inga fysiska ingrepp.

12.7.3

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms påverkan på kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim som obetydlig.
Påverkan är så liten att påverkan på övriga relevanta kvalitetsfaktorer är obetydlig.
Eftersom inga fysiska ingrepp planeras i sjön bedöms ingen påverkan på sediment och
kemisk status uppstå. Sammantaget bedöms påverkan som obetydlig.
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12.8 Viskan från centrala Borås ned till Svaneholm
(SE639695-132623)
12.8.1

Gällande norm och beskrivning

Vattenförekomsten utgörs av Viskan från Öresjö till centrala Borås (se figur 49)

Figur 49: Viskan, från centrala Borås till Svaneholm (turkosblå). Källa: Länsstyrelsen.
Nedan följer en beskrivning av gällande norm och senaste statusklassning för aktuell
vattenförekomst (VISS 2021-11-18).
Tabell 20: Miljökvalitetsnorm och status Viskan från Öresjö till centrala Borås.
Vattenförekomst

Norm

Status 2021

Viskan (Öresjö-centrala Borås)
(SE640757-132960)

God ekologisk status 2021

Måttlig

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god

Förslaget till ny miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2033.
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Motivet till varför endast måttlig ekologisk status råder är enligt VISS följande.
Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivande för bedömningen. Fisk klassas som måttlig status då fiskars vandringsmöjligheter är negativt påverkade.
För kemisk ytvattenstatus finns ett undantag med mindre stränga krav för kvicksilver
och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Dessa ämnen överskrider gränsvärdena i alla vattenförekomster i hela Sverige. I denna vattenförekomst är också status med avseende på antracen dålig med följande motiv:
Fem sedimentprover som tagits ifrån Sjöbo i norr till Borås centrum visar på halter i
ett spann mellan 86 - 240 µg/kg TS. Resultaten överskrider gränsvärdet för sediment
på 24 µg/kg TS, men för att kunna jämföra med gränsvärdet rekommenderas att uppmätt halt normaliseras till 5% organisk kolhalt. Eftersom stödparametern inte analyserats så är det inte möjligt att göra normaliseringen. Tillförlitligheten på bedömningen
sätts därför till 1.
De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna Näringsämnen och Särskilt förorenande ämnen visar på god status.
Av de biologiska kvalitetsfaktorerna är fiskstatus klassad som måttlig. Motivet till
måttlig fiskstatus är enligt VISS följande:
Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status. Fiskar kan inte vandra naturligt i
vattensystemet på grund av vandringshinder som har skapats av människan. Bedömningen baseras på kvalitetsfaktorn konnektivitet. En rimlighetsbedömning är gjord och
fisk kan inte ha långsiktigt hållbara bestånd med nuvarande hydromorfologisk påverkan.
Övriga biologiska kvalitetsfaktorer är inte klassade enligt VISS.
För statusbedömning avseende de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har kvalitetsfaktorn Konnektivitet i vattendrag klassificerats som dålig på grund av vandringshinder. Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd har klassificerats som måttlig med följande
motiv:
Kvalitetsfaktorn bedöms till måttlig status, eftersom vattenförekomsten delvis saknar
naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. Uppodlad mark, hårdgjorda
ytor, erosionskydd, utfyllnader, rensning och muddring i vattnet är exempel på
mänskliga verksamheter som gör att livsmiljöer för växter och djur försvinner.
I övrigt har inte Vattenmyndigheten klassificerat några hydromorfologiska kvalitetsfaktorer såsom Hydrologisk regim.

107 (119)

Filnamn:

PW0A0000-PL-BEMI-001

Sida:

108 (119)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

Miljökonsekvensbeskrivning
Handlingstyp:
Tillståndshandling

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande ansökan
om tillstånd till bortledning
av vatten från Tolken mm

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Niklas Egriell, Sweco Sverige AB

PW

0A

PW

2021-12-07

Status:
Slutlig

Beställarens ordernummer:

REV:

Revisionsdatum:

Rapportnamn:

Miljökonsekvensbeskrivning för Tolkens planerade vattentäkt

12.8.2

Påverkansbedömning

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som främst kan påverkas av ansökt verksamhet är Hydrologisk regim i vattendrag.
Som nämnts tidigare innebär den planerade regleringen att flödena till stor del kommer likna de naturliga. Sammantaget indikerar beräkningar att kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i vattendrag (i Viskan mellan Tolken och Mogden) går från otillfredsställande till måttlig om den nya regleringsstrategin förverkligas (se tabell 10).
Mellan Mogden och Öresjö tillkommer dessutom ett flertal biflöden med mer eller
mindre naturliga flöden. Flertalet av dessa biflöden är relativt stora, såsom Rångedalaån, Nordån och Örbäcken nära Nitta. Detta innebär att betydelsen av tappningen
från Tolken minskar ju längre nedströms Tolken man kommer. Flödet från Tolken utgör mindre än 20 % av flödet nedströms Öresjö. Vid höga flöden utgör det än mindre
och bedöms då ha obetydlig påverkan på vattenförekomstens hydrologiska regim.
Sammantaget bedöms därför påverkan på kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i vattenförekomsten som obetydlig.
Bedömningen av hur de övriga särskilt relevanta kvalitetsfaktorerna påverkas följer
nedan.
Tabell 21: Redovisning av bedömd påverkan på relevanta kvalitetsfaktorer och kemisk
status i vattenförekomsten.
Kvalitetsfaktor Bef klassning Påverkan
Konnektivitet
Morfologiskt
tillstånd
Bottenfauna i
vattendrag
Fisk i
vattendrag

Dålig
Måttlig

Obetydlig
Obetydlig

Bedömd status efter Kommentarer
åtgärd
Dålig
Vandringshindena kvarstår.
Måttlig
Inga fysiska ingrepp.

Ej klassad

Obetydlig

Ej klassad

Obetydlig hydrologisk påverkan.

Måttlig

Obetydlig

Måttlig

Vandringshinder kvarstår. Obetydlig hydrologisk
påverkan.

Kemisk status

Ej God

Ingen

Ej God

Inga fysiska ingrepp.

12.8.3

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms påverkan på kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim som obetydlig.
Påverkan är så liten att påverkan på övriga relevanta kvalitetsfaktorer är obetydlig.
Eftersom inga fysiska ingrepp planeras i sjön bedöms ingen påverkan på sediment och
kemisk status uppstå. Sammantaget bedöms påverkan som obetydlig.
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13

Enskilda intressen

13.1 Vattenkraftverk
Det finns idag fyra vattenkraftverk mellan Tolken och Rydboholm. Samtliga fyra ligger
mellan Tolken och Öresjö. Dessa är Boga kvarn, Ågården, Gingri och Kröklingsfors (se
figur 29). Driften av dämmet vid Tolken sköts för närvarande av Vattenfall som också
äger Gingri kraftverk. Genom att ytvatten genom tillståndet kommer att bortledas från
Tolken för ändamålet dricksvatten förväntas det också bli ett bortfall av vatten till Viskan vissa perioder på året vilket kan leda till förlust av kraftproduktion. Storleken på
förlusterna är beroende av flera faktorer, bland annat den lägsta vattenföring där turbinerna kan eller får vara i drift enligt gällande tillstånd. Om vattenbortledningen sker
under tid med flöden större än turbinernas slukförmåga eller högsta tillåtna drivvattenföring, och flödena utgörs av vatten som inte hade kunnat sparas/magasineras,
sker ingen negativ påverkan på kraftproduktionen. På motsvarande sätt sker heller
inte någon påverkan på produktionen under perioder då vattenföringen även utan
bortledning hade varit så låg att turbinerna inte kan drivas.

13.2

Övriga tillståndsgivna vattenverksamheter

Det finns enstaka markavvattningsföretag i berörd del av avrinningsområdet (se figur
50). Inget av dessa ligger dock i anslutning till Tolken. Det finns ett vid Marsjöarna
samt ett vid Varnum (ej aktiva enligt tidigare uppgifter från fastighetsägarna). Markavvattningsföretagen bedöms inte påverkas av sökta vattenverksamheter.

Figur 50: Markavvattningsföretag mellan Tolken och Öresjö markerad i blått.
Kartkälla: Länsstyrelsen.
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13.3

Fastigheter

Stränderna är branta och bostadsbyggnaderna runt sjön ligger i klart över nivån ca +
228, vilket är tillräckligt högt för att inte påverkas nämnvärt av vattenregleringen.
En inventering av enskilda brunnar, enskilda avlopp och geoenergianläggningar utfördes våren 2021. Fastighetsägare inom 100 m från Tolkens strandlinje fick fylla i ett
formulär om eventuella sådana på sina fastigheter. Enligt inventeringen så finns det
drygt 103 enskilda dricksvattenbrunnar, varav 53 st är grävda och resterande 50 är
borrade. Det finns 99 st enskilda avlopp och 9 st jord- eller sjövärmeanläggningar.
Eftersom den ansökta regleringen sker inom redan tillämpade dämnings- och sänkningsnivåer och då avbördningsförmågan kommer att förbättras bedöms ingen påverkan på strandnära fastigheter i Tolken att ske, vilket inkluderar bedömning avseende
brunnar.
Förändringarna av flödena i Viskan med anledning av ansökt reglering av Tolken är så
små att ingen påverkan på fastigheter utmed ån bedöms uppstå. Några ökade problem med översvämningar nedströms Viskan bedöms inte uppstå med anledning av
den ansökta verksamheten.
De negativa konsekvenserna av ansökt verksamhet bedöms därmed som obetydliga.

13.4 Friluftsliv
Möjligheterna för friluftsaktiviteter i Tolken kommer inte att försämras i och med genomförandet av ansökt verksamhet. Det enskilda fisket kommer att kunna bedrivas
med samma förutsättningar som tidigare, eftersom varken påverkan på fiskbeståndens omfattning eller sammansättningen av fiskfaunan kommer att förändras.
Sjön kommer att vara ett par decimeter lägre under sensommaren jämfört med nuvarande nivå. Förändringarna är så små att konsekvenserna för enskildas bryggor, badstränder och idkande av friluftsliv blir små.

13.5

De gröna näringarna

Jordbruk och skogsbruk i anslutning till Tolken skulle eventuellt kunna påverkas om
sjöns vattennivå höjdes påtagligt jämfört med dagens situation. De flesta stränderna
är dock branta och produktiv skogs- och jordbruksmark ligger i huvudsak över nivån
ca + 228 (se exempel från Scalgoanalys i figur 38), vilket är tillräckligt högt för att
inte påverkas nämnvärt av vattenregleringen. Därtill kommer den ansökta regleringen
att ske inom redan tillämpade dämnings- och sänkningsnivåer. De negativa konsekvenserna bedöms sammantaget som obetydliga.
Förändringarna av flödena i Viskan är så små att ingen påverkan på de gröna näringarna utmed ån bedöms uppstå.
Sammantaget är bedömningen att planerad vattenreglering får obetydliga konsekvenser för de gröna näringarna.
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13.6

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms påverkan på enskilda intressen, förutom vattenkraftsproduktion, som obetydlig och de negativa konsekvenserna som obetydliga. Givet föreslagen
regleringsstrategi bedöms också påverkan på vattenkraftsintressena som liten och
konsekvenserna för dessa som små.
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14

Skadeförebyggande åtgärder

Nedan följer förslag till skadeförebyggande åtgärder.

14.1 Vattenreglering och vattenuttag
•
•
•

•
•

Tappningen från Tolken ska inte understiga 300 l/s. Regleringsstrategin ska säkerställa att detta är möjligt även torrår.
En tappning från Tolken på minst 500 l/s bör säkerställas mellan datumen
15/10-1/6.
Under storlommens häckningstid (25 april-10 juli), fram till att ungarna lämnat
boet, bör sjönivån inte överstiga +227,4 (enligt rikets höjdsystem RH 2000).
Under samma period bör det säkerställas att sjönivån inte stiger med mer än
ca 1 dm och sjönivån bör inte sjunka med mer än ca 3 dm.
Under gäddleken till romkläckning 15 mars-15 maj bör sjöns nivå inte understiga +227,1.
Förutom dessa specificerade nivåer och flöden bör en så naturlig fluktuation i
flöden och vattennivåer som möjligt eftersträvas så att förhållandena varierar
relativt naturlikt. Ingen korttidsreglering bör ske.

14.2 Byggnation
•

•

•

•
•

•

Grumlande arbeten vid utläggning av ledningarna i grundområdena ska undvikas under månaderna maj-juli med hänsyn till den biologiska produktionen i
grundområdena.
Oljelänsor och siltgardiner ska finnas i beredskap för fall av oljeläckage från
maskiner och fordon eller omfattande grumling i grundområden. Om nedschaktning av ledningar i grundområdena (0-6 m djup) sker och synlig grumling uppstår bör siltgardin utplaceras som begränsar spridningen av sediment i
grundområdena.
Bullrande arbeten, exempelvis vid ledningsdragningarna ska, nära bedömda
häckningsplatser för fåglar, i möjligaste mån undvikas under perioden 15 april15 juli.
Förläggning av ledningar på land bör ske med försiktighet för att inte skada
stammar och rötter.
Skyddsåtgärder för att minska risk för påkörningsskador på stammar i byggskedet bör också tillämpas. Om träd behöver tas ned bör dessa sparas på platsen om markägaren så medger.
Arbeten på platserna med de invasiva arterna blomsterlupin och jättebalsamin
bör om möjligt undvikas för att minimera spridningsrisken. I andra hand bör
dessa bekämpas genom att bestånden schaktas bort och jordmaterialet tas om
hand på ett sådant sätt att de invasiva arterna inte sprids vidare.
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•

•

•

14.3
•
•
•

Vid anläggande av ledningsschakt nära betesmarken bör samma material återbördas efter förläggning, nya massor bör inte påföras. Om möjligt bör grässvålen återföras med de gröna delarna vända uppåt.
För att undvika störning på fågellivet bör ledningsförläggningen inte ske under
perioden april-augusti. De stora träden kan potentiellt utgöra häckningsmiljö
för fåglar.
Vid anläggningsarbeten ska arbetsmaskiner drivas med miljöklassade drivmedel och miljöanpassade oljor.

Kontroll
Kontrollprogram för byggnation och drift ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten innan byggnation påbörjas.
Lämpliga anordningar för kontroll av bortledd vattenmängd ska finnas.
Kontroll och uppföljning kommer att ske i fråga om vattenuttagets och vattenregleringens eventuella påverkan på öringen i Viskan och storlomshäckningen i
Tolken.
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Sammanfattad konsekvensbedömning

Den planerade verksamheten minskar sårbarheten i vattenförsörjningen för Borås
Stad och är av stort allmänt intresse.
Planerat uttag ska ske tillsammans med en ny vattenregleringsstrategi. Det som kan
påverka miljön mest är hur vattennivåer i sjön Tolken och flöden i Viskan regleras.
Vattenregleringen för vattentäktsintresset ska ske på ett något mer naturlikt sätt än
dagens vattenreglering som sker med fokus på produktion av vattenkraftsel. En mjuk
reglering ska eftersträvas och sjön kommer att ha något mer naturliga vattenstånd på
våren vilket bedöms gagna fiskfaunan, särskilt gäddproduktionen. Hänsyn ska tas till
fågellivet och särskilt till storlommens häckning vid sjön så att risken för dränkning av
bon är liten. En minimitappning på 300 l/s ska säkerställas i Viskan, vilket är positivt
för fisk-, botten- och fågelfaunan i ån. Målsättningen är att en tappning på minst 500
l/s ska ske under öringens lekperiod på hösten och fram till att ynglen kläcks och kan
simma på försommaren nästföljande år.
Anläggningen av intag och ledningar ska ske så att grumling minimeras och så att
skada på de mest värdefulla ädellövträden på Sundholmen undviks.
Skador på kända fornlämningar kommer att kunna undvikas.
Påverkan på friluftslivet är positiv på så sätt att sportfisket skulle kunna gynnas av en
förbättrad gäddproduktion. En liten påverkan på sjösättningsmöjligheter på sensommaren kan uppstå. Då det handlar om ett par decimeter lägre vattenstånd på sensommaren bedöms dock konsekvenserna som obetydliga till små.
Under förutsättning att förslagen till skadeförebyggande åtgärder (se kap 14) följs bedöms sammantaget påverkan på miljön i och runt Tolken som liten och de negativa
konsekvenserna som små. Vid de tillfällen då ett högre uttag (i medeltal upp till 370
l/s) måste ske bedöms konsekvenserna som måttliga.
Under förutsättning att förslagen till skadeförebyggande åtgärder följs, och då särskilt
att tappningarna på 300 respektive 500 l/s följs bedöms sammantaget påverkan på
miljön i och runt Viskan som liten och de negativa konsekvenserna som små-måttliga.
Vid de tillfällen då ett högre uttag (i medeltal upp till 370 l/s) måste ske bedöms påverkan som större. Eftersom det endast handlar om enstaka år/tillfällen bedöms ändå
konsekvenserna av detta sammantaget som måttliga.
Under förutsättning att förslagen till skadeförebyggande åtgärder följs bedöms sammantaget åtgärder och verksamhet kunna tillåtas utan risk för betydande påverkan på
miljön i Natura 2000-området Mölarp och Kröklings hage, som ligger några mil nedströms Tolken.
Under förutsättning att förslagen till skadeförebyggande åtgärder följs bedöms sammantaget åtgärder och verksamhet kunna tillåtas utan att det leder till en försämring
av ekologisk status eller att det äventyrar uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för
vatten.
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De nationella miljömålen

De nationella miljömål som främst bedöms beröras är följande:
Giftfri miljö
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska
inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen
är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."
Genom att säkerställa en kompletterande vattentäkt (Tolken) finns bättre förutsättningar att undvika påverkan på människors hälsa av eventuella utsläpp av miljögifter i
nuvarande huvudvattentäkt (Öresjö). Sammantaget bedöms vattenverksamheterna
innebära små positiva konsekvenser för miljömålet.
God bebyggd miljö
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas."
Planerade åtgärder bedöms bidra positivt till måluppfyllelsen för en god bebyggd miljö
med en tryggad vattenförsörjning för invånarna i fokus. Lokaliseringen har noga övervägts, där Tolken bedömts vara det bästa alternativet för en långsiktig vattenförsörjning. Utformningen och regleringen planeras med hänsyn till den lokala miljön. Sammantaget bedöms vattenverksamheterna innebära stora positiva konsekvenser för
miljömålet.
Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas.”
I samband med ledningsdragningen och utläggningen av tyngder kommer det att ske
en påverkan på botten- och fiskfauna samt växtsamhället. Då det är relativt små bottenområden som tas i anspråk så bedöms konsekvenserna bli små. Det finns också
risk för tillfällig grumling i samband med grävningsarbeten, men grumlingen bedöms
endast bli lokal varför de negativa konsekvenserna för bottenfauna och växtsamhället
bedöms bli små även här.
Vattenregleringen kommer att ske med hänsyn till naturvärden såsom storlommen i
Tolken och öring, stormusslor och annan bottenfauna i Viskan.
Sammantaget bedöms planerade åtgärder och verksamhet, under förutsättning att
planerad miljöhänsyn och förslag till skadeförebyggande åtgärder följs, innebära små
konsekvenser för miljömålet.
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Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god naturoch kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
I samband med ledningsdragningen och utläggningen av tyngder kommer det att ske
en påverkan på botten- och fiskfauna samt växtsamhället. Då det är relativt små bottenområden som tas i anspråk så bedöms konsekvenserna bli små. Det finns också
risk för tillfällig grumling i samband med grävningsarbeten, men grumlingen bedöms
endast bli lokal varför de negativa konsekvenserna för bottenfauna och växtsamhället
bedöms bli små även här. Grumlingseffekter kommer att minimeras genom skyddsåtgärder.
Rödlistade vattenanknutna arter som observerats i berört område är sjöhjortron, flodpärlmussla och äkta målarmussla.
Vattenregleringen kommer att ske med hänsyn till ovan nämnda arter och andra naturvärden, såsom storlommen i Tolken och öringbeståndet i Viskan.
Sammantaget bedöms planerade åtgärder och verksamhet, under förutsättning att
planerad miljöhänsyn och förslag till skadeförebyggande åtgärder följs, innebära små
konsekvenser för miljömålet.
En sammanställning av bedömd påverkan på de nationella miljömålen redovisas nedan.
Tabell 13: Sammanställning av konsekvenser för de nationella miljömålen.
Miljömål

Konsekvenser

Giftfri miljö

Små positiva

God bebyggd miljö

Stora positiva

Levande sjöar och vattendrag

Små negativa

Ett rikt växt- och djurliv

Små negativa
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Bilaga B1

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Samråd inför ansökan om ny ytvattentäkt i Tolken,
Borås och Ulricehamns kommuner enligt 11 kap. Miljöbalken

Borås 2021-10-11
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Magnus Kårestedt, VD
Borås Energi och Miljö AB

Filnamn:

PW0A0000-PL-BEMI-001
Rapportnamn:

Sida:

2 (9)
Dokumentbeskrivning:

Samrådsredogörelse
Samråd inför ansökan om
ny ytvattentäkt i Tolken,
Borås och Ulricehamns
kommuner enligt 11 kap.
Miljöbalken
Verksamhet:

Anläggning:

Block:
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Rev.

Rev. Datum:

Datum:

2021-10-11

Sammanfattning
Borås Energi och Miljö AB avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för att ta ut vatten
ur sjön Tolken för att säkra den kommunala dricksvattenförsörjningen.
Denna samrådsredogörelse beskriver det samråd som har genomförts inför upprättande av ansökan och övriga ansökningshandlingar. Samrådet har genomförts som ett
avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken.
Samrådredogörelsen omfattar samrådsaktiviteter från augusti 2020 till och med maj
2021. Samrådsaktiviteterna har bland annat utgjorts av möten och dialog med till exempel föreningar, fastighetsägare, kraftverksägare och Ulricehamns och Borås kommuner. Ett myndighetssamråd har också hållits med Länsstyrelsen i Västra Götalands
län (vidare Länsstyrelsen) och representanter från Borås kommuns miljöförvaltning
den 22 februari 2021. Vidare har ett skriftligt samråd hållits under perioden 30 mars
till 10 maj 2021. Under denna tid hölls ett samrådsmöte för allmänheten den 26 april
2021.
Efter formellt avslutat samråd har ytterligare ett antal frågeställningar inkommit från
enskilda. Ett fysiskt dialogmöte hölls den 30 september i Äspered skola med allmänheten där bolaget presenterade resultat från företagna utredningar och besvarade frågor från allmänheten.
Under de möten som har hållits har mötesanteckningar förts vilka finns bilagda denna
samrådsredogörelse tillsammans med de presentationer som visats på respektive
möte. Totalt har ca 20 möten hållits.
Vidare finns alla inkomna yttranden redovisade i bilaga 8 - 10. Totalt har över 80 yttranden inkommit.
Övergripande kan sägas att de synpunkter som har inkommit är fokuserade på olika
områden:

SW41495207/1

•
•
•
•
•
•
•
•

Val av plats för vattenuttaget
Påverkan på vattennivån i Tolken och flöden i Viskan
Påverkan på naturmiljön
Påverkan på jord- och skogsbruk
Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten
Påverkan på elkraftsproduktion
Påverkan av ändrad reglering
Påverkan av förändrat klimat

De synpunkter som har inkommit under samrådet har beaktas i det fortsatta arbetet
med framtagande av ansökan, miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning och
övriga underlag till ansökan.
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1

Samrådets genomförande

1.1 Samråd med myndigheter, organisationer, allmänhet och enskilda intressen
1.1.1 Allmänt om samrådet
Ett samråd har hållits med en bredare krets vilken har inbegripit myndigheter, organisationer, allmänheten och enskilda. Inbjudan till samråd skickades ut den 1 april via
brev och e-post, se bilaga 1. Samrådstiden pågick till den 10 maj 2021. I inbjudan
framgick bland annat var samrådsunderlaget fanns att ta del av, var man kunde
vända sig med frågor och synpunkter och när samrådstiden avslutades. Med i utskicket bifogades ett formulär för inhämtande av information om enskilda brunnar, avlopp och jord- och sjövärmeanläggningar, se bilaga 1. I inbjudan framgick även information om det samrådsmöte som hölls den 26 april 2021. För mer information om
mötet, se kap 2.2.2.
Under samrådstiden fanns ett samrådsunderlag tillgängligt för nedladdning via Borås
Energi och Miljös hemsida.
Inbjudan till samråd har också skett via kungörelse i Borås tidning den 29 mars 2021,
se bilaga 2. En kungörelse har också publicerats i Ulricehamns tidning den 30 mars
2021.
De som ingick i samrådskretsen framgår av bilaga 4 och 5. Förutom myndigheter, företag och övriga organisationer inbjöds även fastighetsägare. För avgränsande av de
fastigheter till vilka fastighetsägare tillskrevs inbjudan användes en 100 m bred zon
från Tolkens strandlinje. Totalt identifierades 258 fastigheter.
Under detta samråd har över 80 skrivelser inkommit. Samtliga yttranden redovisas i
bilaga 8 - 10. Sammanfattningsvis kan sägas att de olika intressenterna har fokuserat
på följande områden:
•

•
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•

•

Närboende: val av vattentäkt, påverkan på Tolkens vattennivå och flöden i Viskan, påverkan på flora och fauna i Tolken och Viskan, påverkan på skogs- och
jordbruk samt båtliv, risk för översvämningar i Viskan, påverkan under anläggningsskede, klimatförändringar och tidigare undersökningar.
Myndigheter: påverkan på miljön till följd av ändrad reglering, påverkan på
miljökvalitetsnormer för vatten, risk för översvämningar och torka, skyddsåtgärder, klimatförändringar, mellankommunala frågor (dricksvatten), omprövning enligt den nationella planen, påverkan på statlig infrastruktur och arkeologi m.m.
Organisationer: påverkan på Tolkens vattennivå och flöden i Viskan, påverkan
på fisk i Tolken och Viskan, påverkan på fågel, musslor och växtarter i/vid Tolken, påverkan på strömmar och syresättning i Tolken, risk för översvämningar
och påverkan på jordbruk.
Kraftverksägare: ersättningsfrågor, risk för översvämningar och risk för lågflöden i Viskan.

Inkomna synpunkter har beaktas i det fortsatta arbetet med framtagande av ansökan,
miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning och övriga underlag till ansökan.
Under samrådstiden lades löpande vanliga inkommande frågor och svar upp på Borås
Energi och Miljös hemsida.
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1.1.2 Samrådsmöte
Ett samrådsmöte hölls digitalt via Teams måndagen den 26 april 2021.
Information om mötet och hur anmälan till mötet gick till framgick bland annat av inbjudan till samrådet och kungörelsen i Borås Tidning. Anmälan till mötet gjordes via
ett formulär på Borås Energi och Miljös hemsida. Inför mötet skickades ett e-postmeddelande till de anmälda med information om mötet och med en länk till det digitala
mötet. På mötet deltog ca 120 personer.
Mötet inleddes med praktisk information om Teams och mötets upplägg. Därefter presenterade Borås Energi och Miljö bland annat syftet med samrådet, bakgrund till projektet, tidplan för tillståndsprövningen, juridiska förutsättningar, områdets hydrologi
och pågående och planerade studier av ny reglerstrategi för Tolken samt planerade biologiska undersökningar. Därefter presenterades några av de frågor som innan mötet
hade inkommit till Borås Energi och Miljö samt svar på dessa frågor.
Efter genomgången presentation fanns tid för frågor. Mötesdeltagarna kunde under
mötet räcka upp en hand digitalt och under frågestunden togs frågorna i inkommen
turordning. Under mötet ställdes ca 30 frågor. Frågorna handlade främst om den förstudie som låg till grund för val Tolken som huvudalternativ, förändrade vattennivåer i
Tolken samt risk för höga och låga flöden i Viskan.
Under mötet visades en presentation och anteckningar fördes, se bilaga 7.1. Mötet
spelades in fram till frågestunden då inspelningen stängdes av. Dagen efter mötet
publicerades presentationen och inspelningen på Borås Energi och Miljös hemsida.

1.2 Myndighetssamråd
1.2.1 Samråd med Länsstyrelsen och Borås Stads Miljöförvaltning
Den 22 februari 2021 hölls ett samrådsmöte med Länsstyrelsen i Västra Götalands län
och Borås Stad. På mötet deltog två representanter från Länsstyrelsen och två representanter från Miljöförvaltningen. På mötet deltog även åtta representanter från Borås
Energi och Miljös projekt nytt Vattenverk.
Mötet hölls digitalt via Teams. Inför mötet skickades ett preliminärt samrådsunderlag.
Ett bildspel visades som presentationsunderlag och mötesanteckningar fördes. För
mötesanteckningar och presentation, se bilaga 7.2.
Borås Energi och Miljö presenterade bland annat bakgrunden till projektet, den planerade vattenverksamheten, juridiska förutsättningar, information om allmänna intressen, planerade utredningar och förslag på innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen.
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På mötet diskuterades bland annat påverkansområde, naturvärdes- och fågelinventeringar, översvämningsproblematik i Viskan, framtida reglering, samrådskretsen och digitalt samrådsmöte.
Länsstyrelsen har inkommit med ett skriftligt yttrande under samrådet, se bilaga 8.

1.2.2 Samråd med Borås Stads stadsarkitekt och stadsantikvarie
Möte hölls den 18 mars 2021 med Borås Stads stadsarkitekt och stadsantikvarie.
Borås Energi och Miljö presenterade bakgrunden till projektet och planerade landanslutningsalternativ för ledningarna, pumpstation vid Sundholmen och vattenverk vid
Äspered. För presentation, se bilaga 7.3.
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1.2.3 Samråd med Borås Stad Mark- och exploatering och
Lokalförsörjningsförvaltningen
Möte med representanter från Borås Stads Stadsledningskansli, Mark och exploatering och Lokalförsörjningsförvaltning hölls den 22 mars 2021. På mötet informerades
bland annat om projektet samt om planerad intagspunkt, intagsledningar och pumpstation. Borås Stad informerade bland annat om att man tittar på ny dragning av väg
till parkering på Sundholmen vilket behöver beaktas vid placering av pumpstation.
Vägen kan lämpligen byggas i samband med pumpstationen. Information till närboende är viktigt. Staden informerar också om att det behövs en detaljplaneförändring
om fastigheter ska utnyttjas för anläggande av vattenverk. För mötesanteckningar och
presentation se bilaga 7.4.

1.2.4 Samråd med Ulricehamns kommun
Borås Energi och Miljö har vid ett flertal tillfällen haft dialog med Ulricehamns kommun
vilket har inkluderat följande:
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•

Möte den 27 augusti 2020 där Borås Energi och Miljö bland annat presenterade
om projektet, att inriktningsbeslut tagits om att Tolken valts som alternativ för
fortsatta utredningar och beskrivning av kommande aktiviteter för projektet.
Under mötet framfördes att antal synpunkter, bland annat att den största påverkan troligen kommer att vara till följd av restriktioner inom nytt vattenskyddsområde, att man vill att arbetet med vattenskyddsområdet påbörjas och
att en intressegrupp för projektet ska skapas där representation från Ulricehamns kommun ska ingå. För mötesanteckningar, se bilaga 7.5.

•

Möte den 30 mars 2021 med representanter från Ulricehamns kommunstyrelse,
Miljö- och samhällsbyggnad och Ulricehamns Energi AB. På mötet presenterades bland annat bakgrund till projektet, tidplan för projektet som helhet och för
tillståndsprövningen, planerade utredningar och planerad vattenverksamhet.
Protokoll från tidigare möte togs upp. Ulricehamns kommun önskar återkommande kommunikation för information om projektet samt att projektet presenteras för kommunfullmäktige. Ulricehamn tar även bland annat upp att det
finns 2 avloppsreningsverk med Viskan som recipient. Ny översiktsplan är på
granskning nu där Tolken har pekats ut som resurs för dricksvatten. Även LISområden har pekats ut i sjöns norra del och kan projektet påverka detta t.ex.
genom framtida vattenskyddsområde? Det är viktigt att de får rätt information
om projektet. Förslag på fortsatt dialog diskuterades. För mötesanteckningar
och presentation, se bilaga 7.6.

•

Information till kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun den 29 april 2021.
Borås Energi och miljö informerade om projektet. För presentation, se bilaga
7.7.

•

Möte den 20 maj 2021 med representanter från Ulricehamns kommunstyrelse,
Miljö- och samhällsbyggnad och Ulricehamns Energi AB. Bland annat ges en lägesrapport om projektet, en beskrivning av samrådsmötet med allmänheten
och inkomna frågor, pågående reglerstudier och arbetet med vattenskyddsområde som parallell process. Ulricehamn tog bland annat upp frågor om Ärtingen
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som alternativ, omprövning av domen för Tolkens reglering, påverkan på vattennivåer och flöden vid torrsomrar och metod för nya föreskrifter för vattenskyddsområde. Vidare diskuterades Ulricehamns tidigare skriftligt inkomna
synpunkter på projektet. Som övriga frågor tog Ulricehamns kommun bland
annat upp eventuell påverkan på sommarstugeområde vid Mogden för vilket
det pågår en detaljplan samt att de önskar information om sådant som kan påverka detaljplanen. För mötesanteckningar och presentation, se bilaga 7.8.

1.3 Övriga samråd
Nedan presenteras de övriga samråd som har hållits med olika parter.

1.3.1 Informationsutskick till närboende
I december 2020 skickade Borås Energi och Miljö ett vykort till närboende runt Tolken.
I brevet informerades om att en detaljstudie inletts för att undersöka Tolken som ny
dricksvattentäkt och att en tillståndsansökan för vattenverksamhet ingick i denna. Informationsbrevet visas som bilaga 6.

1.3.2 Samråd med Vattenfall Vattenkraft AB
Borås Energi och Miljö har haft ett antal samrådsmöten med Vattenfall via Teams. Ett
inledande möte hölls den 21 januari 2021 och möten har därefter hållits den 22 mars
2021 och den 10 maj 2021
Vid det inledande mötet presenterade Borås Energi och Miljö projektet inklusive bakgrund, tidplan, planerat uttag, tillståndsprocessen och samråd. Vattenfall presenterade
deras verksamhet i Viskan inklusive antal anläggningar, Viskans vattensystem och historisk reglering, befintliga kraftverks effekt och hur reglering av Tolken sker idag. Under mötet lyftes bland annat frågor om tappningsstrategi, ändring av densamma och
vanliga klagomål som inkommer till Vattenfall och vilka nivåer som då råder. För mötesanteckningar och presentation, se bilaga 7.9.
På de efterföljande mötena har bland annat följande diskuterats; regleringen av dämmen vid Tolkabro, erfarenheter med nuvarande reglering, ändrad regleringsnytta vid
ändrat syfte med reglering, provtappning vid Mölarp, Vattenfalls vattennivåmätningar,
planerade undersökningar, planerat vattenuttag, skadereglering, rådighet för reglering, tidplan och fortsatt dialog. För mötesanteckningar och presentation, se bilaga
7.10 och 7.11.

1.3.3 Samråd med övriga vattenkraftsägare i Viskan
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Möte den 2 mars 2021 med ägare till Boga kvarn. Mötet hölls på plats vid kraftverket
där ägaren bland annat beskrev anläggningen och driften av kraftverket. Borås Energi
och Miljö beskrev kortfattat bakgrunden till projektet och övriga frågor diskuterades.
För mötesanteckningar och presentation, se bilaga 7.12.
Möte den 2 mars 2021 med ägare till Ågårdens kraftverk. Mötet hölls på plats. Borås
Energi och Miljö beskrev kortfattat bakgrunden till projektet och samrådsprocessen inför tillståndsprövningen m.m. Kraftverksägaren beskrev bland annat historiken kring
kraftverket, driften för densamma och pågående vattendom och andra vattenverksamheter som utförts i närområdet. Oro för flöden under torrsomrar lyftes. För mötesanteckningar och presentation, se bilaga 7.13.
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Möte den 2 mars 2021 med ägare till Kröklingsfors kraftverk. Mötet hölls på plats vid
kraftverket. Borås Energi och Miljö beskrev kortfattat bakgrunden till projektet m.m.
Kraftverksägaren beskrev bland annat den befintliga anläggningen och hur verksamheten bedrivs. Det finns t.ex. krav på minimitappning. För mötesanteckningar och presentation, se bilaga 7.14.

1.3.4 Samråd med markägare vid Sundholmen
Möte hölls den 26 mars 2021 med ägare till fastigheten Sundholmen 2:8. Fastigheten
utgör en större fastighet på Sundholmen. Mötet hölls utomhus på parkeringen vid
Sundholmens Gård. Bland annat informerades om projektet, samrådet och det kommande samrådsmötet. Skisser på olika utformningar av pumpstation presenterades
också. Markägaren lyfte bland annat fråga om samordning mellan detta projekt och
den planerade nya väg som ska gå ut till Sundholmen samt lyfte att projektet kommer
att medföra mycket tung trafik ut till gården. För mötesanteckningar och presentation,
se bilaga 7.15.
Möte hölls den 26 mars 2021 med ägare till fastigheten Sundholmen 3:1. Fastigheten
är belägen på Sundholmen, på västra sidan Tolken. Mötet hölls utomhus på fastigheten. Projektet beskrevs och information framfördes om pågående samråd och planerat samrådsmöte. Information framfördes också om planerad ledningsdragning där det
ena alternativet rör den aktuella fastigheten. Fastighetsägaren framförde bland annat
ett förslag på en delvis annan ledningsdragning längre österut på deras fastighet, närmare tomtgräns. För mötesanteckningar och presentation, se bilaga 7.16.
Möte hölls den 30 mars 2021 med ägare till fastigheten Sundholmen 6:1. Fastigheten
är belägen på Sundholmen, direkt norr om Sundholmens naturreservat. Mötet hölls utomhus på fastigheten. Projektet beskrevs och information framfördes om pågående
samråd och planerat samrådsmöte. Information om planerad ledningsdragning framfördes också där det ena alternativet rör den aktuella fastigheten. Markägaren undrade bland annat varför ledningsdragningen inte går söderut mot eller förbi naturreservatet. Platsen där schaktet för styrd borrning kan placeras besökte också. Markägarna vill vara delaktiga i beslut om var ledning landar på deras strandområde i det
fall deras fastighet nyttjas. Det var även viktigt med tidpunkt för geotekniska undersökningar då det odlas vall på aktuell åker och grödan är känslig. För mötesanteckningar, se bilaga 7.17.
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Möte hölls den 1 april 2021 med ägare till fastigheten Askanäs 1:3. Fastigheten ligger
på Tolkens östra sida och omfattar vattenområde där intagsledningen kan placeras.
Mötet hölls digitalt via Teams. Projektet beskrevs och information framfördes om pågående samråd och planerat samrådsmöte. Vidare beskrevs planerad intagspunkt och
ledningsdragning som berör den aktuella fastigheten. Markägaren framförde flera frågor om projektet och informerade bland annat om att det finns ett viktigt sikbestånd i
sjön. Markägaren uppmuntrades att inkomma med skriftliga synpunkter så att de
kommer med i samrådsprocessen på ett tydligt sätt. För mötesanteckningar, se bilaga
7.18.

1.3.5 Samråd med LRF
Möte den 20 maj 2021 hölls med sju representanter från LRF. Mötet hölls via Teams.
Borås Energi och Miljö redogjorde bland annat för bakgrunden till projektet, varför Tolken utsetts till det bästa alternativet, var projektet ligger i tid, utredningar som har
gjorts och planeras, tillståndsprocessen samt samrådsprocessen. Frågor togs upp om
bland annat Säven som alternativ, avgränsning av samrådskrets, att man är skeptisk
till en högre nivå i Tolken på vår och försommar med tanke på översvämningsrisken,
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prövnings- och tidplan för vattenskyddsområde för Tolken och konsekvenser för
skogs- och lantbrukare. För mötesanteckningar och presentation, se bilaga 7.19.

1.3.6 Samråd med ÅS - Tolkens fiskevårdsområdesförening
Möte hölls den 11 december 2020 med tre representanter från Ås-Tolkens fiskevårdsområdesförening. Mötet var digitalt via Teams. På mötet informerade Borås Energi och
Miljö om projektet, det ökade dricksvattenbehovet, tillståndsprocessen, kommande utredningar och fiskeavgift. Frågor som diskuterades var bland annat vilka fiskarter som
finns i Tolken, hur fisket förvaltas, särskilt känsliga områden och hur dagens tappningsstrategi fungerar. Fiskevårdsområdesföreningen informerade också om utförd
ekolodning av sjön. För mötesanteckningar och presentation, se bilaga 7.20.

1.3.7 Samråd med Mogdens fiskevårdsområdesförening
Möte hölls den 19 april 2021 med Mogdens fiskevårdsområdesförening, digitalt via
Teams. Föreningen beskrev sin verksamhet. Borås Energi och Miljö informerade om
projektet, det ökade dricksvattenbehovet, tillståndsprocessen, områdets hydrologi,
pågående och planerade utredningar och tidplan m.m. Frågor som diskuterades var
bland annat hur dagens reglering fungerar och hur det påverkar dem som markägare,
hur beståndet av sjögull vid Hökerum kan påverkas av ändrad vattenföring, om ändring av vattendomen ingår i ansökan och risk för höga flöden vid ökade vattennivåer
under vår/försommar. För mötesanteckningar och presentation, se bilaga 7.21.

1.3.8 Samråd med Viskans vattenråd
Möte hölls den 11 maj 2021 hölls med fyra representanter från Viskans vattenråd, digitalt via Teams. Under mötet presenterade Borås Energi och Miljö projekts bakgrund,
tidplanen för projektet som helhet och tillståndsprövningen, det samråd som genomförts, planerad vattenverksamhet, områdets hydrologi och fortsatt arbete. Frågor som
diskuterades var bland annat uttagets påverkan på nivåerna i sjön, rådighet över regleringen, risken för översvämningar nedströms med ändrad reglerstrategi, avsaknad
av utredning av nytt vattenreningsverk vid Öresjö, att information om jord- och
skogsbruk saknades i samrådsunderlaget och om uttaget kommer att påverka recipientkontroller i Tolken. För mötesanteckningar och presentation, se bilaga 7.22.

1.4 Fortsatt dialog
Efter formellt avslutat samråd har ytterligare ett antal frågeställningar inkommit från
enskilda, se bilaga 11. Dessa synpunkter har beaktats vid framtagandet av ansökan
med bilagor.
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Den 30 september 2021 inbjöds allmänheten till ett fysiskt dialogmöte i Äspereds
skola där BEM presenterade de undersökningar och bedömningar som utförts under
sommaren 2021 samt besvarade ett flertal av de frågor som ställdes på samrådsmötet
den 26 april 2021. Då det var stort intresse från allmänheten hölls två separata möten, ett klockan 15.00 och ett klockan 18.00. Allmänheten fick även möjlighet att
ställa frågor under mötet. Mötesnoteringar samt presentation redovisas i bilaga 12.
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Bilaga 1.

BORÅS 2021-03-30

Inbjudan till digitalt samråd
Borås Energi och Miljö AB i Borås Stad inbjuder till samråd enligt 6 kap. miljöbalken för
ansökan enligt 11 kap. miljöbalken om tillstånd till uttag av vatten från Tolken samt
utförande av tillhörande anordningar för vattenförsörjning inom Borås Stad.
Borås Energi och Miljö avser att hos Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt
ansöka om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för uttag av vatten från Tolken för produktion
av dricksvatten samt utförande av tillhörande anordningar så som intagskonstruktion och
intagsledning.
Borås Energi och Miljö förser idag Borås Stad med dricksvatten genom uttag av vatten
från Öresjö som produceras i Sjöbo vattenverk innan det levereras till abonnenterna. Sjöbo
vattenverk är Borås Stads största vattenverk och försörjer Borås samt Fristad, Viskafors,
Borgstena, Kinnarumma, Svaneholm, Sjömarken, Sandared och Sandhult med dricksvatten.
Befolkningsmängden inom Borås Stad ökar samtidigt som antalet verksamheter växer
inom kommunen. Av den ökade befolkningen bosätter sig 95 % inom Sjöbo vattenverks
distributionsområde. Sett till befolkningsutvecklingen beräknas Sjöbo vattenverk nå sin
maxkapacitet ca 2027. Tillståndsansökan görs i syfte att erhålla redundans för uttag av vatten
med god vattenkvalitet för att trygga framtida dricksvattenförsörjning inom Borås Stad samt
för att möjliggöra renovering av Sjöbo vattenverk. Efter renovering av Sjöbo vattenverk avses
vattentäkterna nyttjas parallellt.
Uttag av vatten vid Tolken bedöms medföra en begränsad påverkan på miljön.
Tillståndsansökan kommer att inkludera en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.
miljöbalken där verksamhetens miljöpåverkan kommer att beskrivas.
Borås Energi och Miljö inbjuder härmed till samråd med allmänheten och särskilt berörda för att
informera om den planerade verksamheten och för att ge möjlighet att ställa frågor och lämna
synpunkter. Mötet äger rum i digital form via Teams den 26 april kl. 18:00. Den som vill delta i
samrådsmötet kan erhålla en länk för deltagande genom att anmäla intresse via formulär på
nedan angivna hemsida.
Samrådsunderlag finns tillgängligt på Borås Energi och Miljös hemsida
borasem.se/nyttvattenverk eller genom förfrågan via e-post eller telefon till kontaktperson.
Kontaktperson i ärendet hos Borås Energi och Miljö är Anders Fransson,
anders.fransson@borasem.se, telefon 0768-88 74 76.
Synpunkter kan lämnas på Borås Energi och Miljös hemsida borasem.se/nyttvattenverk, via
e-post till info@borasem.se alternativt med post till Borås Energi och Miljö, Box 1713,
501 17 Borås, senast den 10 maj 2021.
Om du har en enskild brunn, jord- eller sjövärmeanläggning eller avloppsanläggning på din
fastighet är vi tacksamma om du vill fylla i bilagt formulär. Formuläret skickas med post i
bifogat svarskuvert, senast 10 maj 2021.

BESÖKSADRESS

POSTADRESS

VÄXEL 033 35 81 00

E-POST kund@borasem.se

Västerlångg. 10 (kontor)

Box 1713

KUNDCENTER 020 97 13 00

ORG NR 556527-5590

Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

501 17 Borås

FAX 033 35 71 61

Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ
Inventering av privata brunnar, enskilda avlopp samt
jord- och sjövärmeanläggningar
Borås Energi och Miljö (”BEM”) önskar att ni fyller i nedanstående formulär angående privat brunn,
enskilt avlopp samt jord- eller sjövärmeanläggning med anledning av det tillstånd för uttag av
vatten från Tolken för dricksvattenförsörjning som BEM avser att söka. Vänligen skicka uppgifterna
i bifogat svarskuvert.
Fastighet
Ägare

Boende
(om annan
än ägare)
Adress
Postadress
Tel bostad
Mobil
e-post

Adress
Postadress
Tel bostad
Mobil
e-post
Fastigheten har
en privat brunn

□ Ja
□ Nej

Fastigheten har
enskilt avlopp

□ Ja
□ Nej

Fastigheten har
jord- eller
sjövärmeanläggning
Fastighetstyp
Övrig fastighet
som använder
brunnen

Om Ja – fyll i formulär nedan under brunnsinformation

□ Ja
□ Nej

□ Åretruntboende

Brunnsinformation
Användningsområde

Brunnstyp
Brunnsbotten /
uttag av vatten är i
Konstruktion
(flera alternativ kan kryssas i,
t.ex. om borrad brunn med
foderrör finns i gammal grävd
brunn med betongringar)
SW41090145/1

Anläggningsår
Totaldjup brunn
Skick

Vattenkvalitet

□ Sommarbostad

□ Gård

□ Företag

□
□
□
□

Dricksvatten □ Energibrunn (bergvärme) □ Djur
Industri □ Används ej
Borrad
□ Grävd
Jord
□ Berg

□
□
□
□

Foderrör (stålrör vid borrad brunn, i berg eller jord)
Betongring (vanlig konstruktion hos grävda brunnar)
Stensatt (äldre konstruktion hos grävda brunnar)
Överbyggd (t.ex. med brunnshus eller annat som gör den oåtkomlig)

□
□
□
□

Bra (välkonstruerad och tät)
Någorlunda
Dåligt (felkonstruerad, otät)
Vet ej

Smak? Lukt? Har analys gjorts?

Kapacitet

Händer det att brunnen sinar?

Kontaktperson
Namn: Anders Fransson
Telefon: 0768 88 74 76
e-post: anders.fransson@borasem.se

□ Bevattning

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ
Inventering av privata brunnar, enskilda avlopp samt
jord- och sjövärmeanläggningar
Övrigt gällande brunn

Vänligen redogör för brunnens placering på fastigheten på sista sidan.
Nedan kan ni rita och beskriva fritt vart brunnen är placerad på fastigheten. Använd gärna
fastighetsgräns, bostadshus eller andra byggnader som i regel redovisas på kartor, tillsammans
med ett angivet väderstreck, som referens vid beskrivning / skiss över placering.

SW41090145/1

Kontaktperson
Namn: Anders Fransson
Telefon: 0768 88 74 76
e-post: anders.fransson@borasem.se
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Sammanfattning
Borås Stads huvudvattentäkt är Öresjö. Dricksvattenproduktionen sker främst i Sjöbo
vattenverk. I framtiden väntas behovet av dricksvatten att öka. Det har beräknats utifrån Borås Stads översiktsplan från år 2018 att produktionskapaciteten i Sjöbo vattenverk kommer att överskridas omkring år 2027. Inom de närmaste åren planeras även
en ombyggnad av Sjöbo vattenverk, vilket kräver annan vattenförsörjning under tiden
för ombyggnationen. För att skapa en säker dricksvattenförsörjning i framtiden finns
därför ett behov av en alternativ försörjningskälla. Som resultat av genomförd förstudie har Tolken identifierats som det mest lämpliga alternativet till ny vattentäkt.
Borås Energi och Miljö avser därför att ansöka om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken
för att ta ut vatten ur Tolken samt att anlägga tillhörande anordningar för detta.
Tolken regleras idag för elproduktion i nedströmsliggande kraftverk i Viskan. Vid ett
framtida vattenuttag kommer vattenreglering även att behöva ske med hänsyn till
dricksvattenintresset. En förändring av befintlig regleringsstrategi kan därför behövas
och ingå i tillståndsansökan, vilket kommer att utredas vidare inför att ansökan lämnas in till domstolen. Vid en översyn av en ny regleringsstrategi kommer även naturmiljö, friluftsliv, miljökvalitetsnormer och kraftproduktionsintresset med mera att beaktas.
Inför en ansökan om tillstånd ska ett samråd hållas för att inhämta synpunkter. Detta
dokument utgör ett samrådsunderlag för ett avgränsningssamråd enligt miljöbalken.
Det ska bland annat ligga till grund för samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad.
De miljöfrågor som har bedömts som särskilt viktiga att belysa i miljökonsekvensbeskrivningen är bland annat påverkan på fisk- och fågelvärden i och kring Tolken samt
fisk- och musselvärden i Viskan. Utöver det kommer bland annat påverkan på friluftsliv, skyddade områden och enskilda intressen att beaktas.
Avseende miljöpåverkan från de fysiska anordningar som ska utföras, så som intagsledningar, kommer begränsning av intrång i naturmiljön att eftersträvas och utredas
genom val av lokalisering och möjligheten till schaktfri förläggningsmetod av intagsledning i strand- och grundområden.
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Bakgrund

Borås Stad tar idag sitt huvudsakliga dricksvatten från Öresjö via Sjöbo vattenverk.
Sjön Ärtingen utgör reservvattentäkt. I övrigt finns fyra kommunala vattenverk där
vattenuttag sker från grundvattentäkter. Det finns dock ett behov av att säkra den
framtida dricksvattenförsörjningen på grund av en väntad ökning av dricksvattenbehovet och begränsningar i produktionskapaciteten. Då Öresjö utgör huvudvattentäkt och
möjligheten till alternativ vattenförsörjning är begränsad med övriga befintliga vattentäkter har Öresjö och Sjöbo vattenverk stor betydelse för dricksvattenförsörjningen.
Det finns därför även ett behov av att inrätta en ny vattentäkt med god vattenkvalitet
för att öka redundansen i dricksvattenförsörjning i Borås Stad. Redundansen möjliggör
även renovering av Sjöbo vattenverk.
Borås Energi och Miljö har låtit ta fram en förstudie där sjöarna Säven, Frisjön och
Tolken har studerats som alternativ. I den samlade bedömningen har Tolken bedömts
vara det mest fördelaktiga alternativet, se vidare under kapitel 7.
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Tillståndsprocessen

3.1 Avgränsningssamråd
Det planerade uttaget av ytvatten utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11
kap. miljöbalken och ska prövas genom en ansökan om tillstånd som lämnas in till
Mark- och miljödomstolen. Tillståndsansökan kommer även att omfatta de nya intagsledningar och intagsanordningar som behövs för vattenuttaget och de arbeten som
behöver utföras för att uppföra dem.
En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken ska föregås av en samrådsprocess. Enligt
miljöbalken finns två typer av samråd, så kallade undersökningssamråd och avgränsningssamråd. Undersökningssamrådet syftar till att undersöka om verksamheten eller
åtgärden kan innebära en betydande miljöpåverkan. Om en betydande miljöpåverkan
kan antas ska ett avgränsningssamråd hållas för att avgränsa miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad. Om verksamhetsutövaren anser att en
betydande miljöpåverkan kan antas behöver dock enbart ett avgränsningssamråd hållas.
I detta fall har en betydande miljöpåverkan inte kunnat uteslutas varför samrådet avser ett avgränsningssamråd. Det innebär att ett undersökningssamråd inte behöver
hållas. Något beslut om betydande miljöpåverkan behöver därmed inte fattas av Länsstyrelsen.
Samrådsunderlaget i ett avgränsningssamråd ska vara av den omfattning som behövs
för att ta ställning till den kommande miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och
detaljeringsgrad. Av samrådsunderlaget ska det även bland annat framgå vad i miljön
som kan antas blir betydligt påverkat och de betydande miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra, i den mån sådana uppgifter finns tillgängliga.
När samrådet har genomförts ska en samrådsredogörelse upprättas vilken kommer att
biläggas miljökonsekvensbeskrivningen. Vad som framkommer under samrådet kommer att beaktas vid framtagandet av ansökningshandlingarna.

3.2 Efter samrådet
Efter att samrådet har genomförts upprättas ansökningshandlingar inklusive miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning. Som en del av detta genomförs till exempel biologiska och hydrologiska utredningar.
När ansökningshandlingarna är färdigställda lämnas ansökan in till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Efter eventuella kompletteringar kungör domstolen ansökan i ortstidning och myndigheter och berörda ges tillfälle att yttra sig. Det är
även vanligt att det därefter hålls huvudförhandling med platsbesök. Slutligen meddelar domstolen dom i målet.

3.3 Preliminär tidplan
Samrådsprocessen pågår under våren 2021. Ansökan planeras att lämnas in under
hösten 2021.

6 (31)

4

Beskrivning av planerad verksamhet

Det planeras för att den nya vattentäkten ska användas tillsammans med Öresjö vattentäkt. I normalfallet kommer en del av vattnet tas från Öresjö och en del från Tolken. På grund av renoveringsbehov av Sjöbo vattenverk samt vid nödbehov behöver
dock ett nytt tillstånd till vattenuttag täcka det totala behovet av dricksvatten som
väntas i framtiden. Vattenbehovet har beräknats till år 2050 för vilket ansökan anpassas efter.
Ansökan avser omfatta följande vattenuttag:
-

32 000 m3/dygn i medeltal per månad (motsvarande ca 370 l/s)

-

dock högst 40 000 m3 under ett dygn (motsvarande ca 463 l/s)

I normalfall kommer de ansökta volymerna alltså inte att vara aktuella att ta ut från
Tolken eftersom en fördelning kommer att ske mellan Tolken och Öresjö. En väntad
fördelning är att hälften av det aktuella behovet tas ut från respektive vattentäkt.
Ansökan ska även omfatta anläggande av intagsledningar och tillhörande anordningar.
Det förslag på ledningssträcka som nu utreds framgår av Figur 1. Placering av ledningar kan komma att justeras vid detaljprojektering och vid förläggning till följd av
tekniska förutsättningar. Ansökan om tillstånd kan även komma att inkludera pumpstation.
Schaktfri metod för förläggning av intagsledning i strand- och grundområde ska eftersträvas och möjligheten kommer att utredas inför ansökan. Ledningen kommer i övrigt att förläggas med tyngder på botten av sjön.
Produktionsplats för sjöledningarna kommer sannolikt att etableras i norra delen av
Tolken där tillgängligheten till vattnet bedöms vara bättre. Svetsad ledning kommer
att bogseras för anläggande vid Sundholmen.
Utöver ovanstående kommer olika regleringsstrategier för Tolken att studeras vidare
inför ansökan. Detta för att möjliggöra en bortledning av vatten för dricksvattenproduktion. Samtidigt ska hänsyn tas till olika intressen som finns runt sjön och Viskan så
som natur- och friluftslivsvärden, miljökvalitetsnormer och kraftproduktion. Ansökan
kan därför komma att innefatta vattenreglering.
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Figur 1. Förslag på ledningssträckningar som nu utreds. Röd ruta visar eventuellt område för pumpstation. Vidare anslutning till kommande överföringsledning ingår inte i denna ansökan.
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Gällande tillstånd för reglering av Tolken

För Tolkens reglering gäller vattendom upprättad 1928 (ärende 22-1928). Denna beskriver nivåer i ett lokalt höjdsystem där övre magasinsgräns (tolkat som dämningsgräns) anges till +47,01 m (enligt lokalt höjdsystem) och nedre magasinsgräns (tolkat
som sänkningsgräns SG) anges till +44,61 m. Domen ger därmed rätt till en regleringsamplitud om ca 2,4 m.
Domen innefattar inte villkor om minimitappning. Istället står beskrivet att dämmet
kan stängas helt.
Anläggningen ägs av Vattenfall AB och reglering sker för nedströmsliggande strömkraftverk vid Gingri. Dessutom finns tre privata kraftproducenter mellan Tolken och
Viskans utlopp i Öresjö. För mer information se under kapitel 10.1.
Enligt den nationella planen för prövning av moderna miljövillkor för vattenkraften ska
omprövning av tillstånd i Viskan ske från år 2029 (förordning (1998:1388) om vattenverksamheter, bilaga Tid för ansökan om prövning för moderna miljövillkor).

6

Avgränsning

I den planerade ansökan kommer tillstånd till ytvattenuttag, intagsledningar och övriga intagsanordningar samt pumpstation att ingå. Nya överföringsledningar på land
och nytt vattenreningsverk samt inrättande av vattenskyddsområde för Tolken kommer att hanteras i separata processer.
Beskrivning av miljöförhållanden och miljöpåverkan i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen kommer i första hand att avgränsas till att omfatta Tolken samt
Viskan till dess utflöde i Öresjö. Detta då det främst är ned till Öresjö som det bedöms
finnas en potentiell risk för påverkan från vattenuttag och vattenreglering. Då vattnet
som tas ut hanteras i det kommunala vatten- och avloppssystemet och renas i Sobackens avloppsreningsverk med utsläpp i Viskan bedöms påverkan nedströms avloppsreningsverkets utsläpp i Rydboholm vara helt utsläckt. Därför beskrivs även till
exempel vattenförekomsterna fram till och med vattenförekomsten i Viskan som passerar Rydboholm.
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Alternativa vattentäkter

Borås Energi och Miljö har låtit utföra en förstudie där sjöarna Frisjön, Tolken och Säven har utretts för att bedöma lämpligheten som ny vattentäkt (Sönegård et al.
2020). Tidigare har även grundvatten från Varnum och från Bollebygd och Dalsjöfors
studerats som alternativ men har uteslutits av kapacitetsskäl.
De tre ytvattenalternativen har bland annat studerats avseende uttagskapacitet och
vattenkvalitet samt avseende ledningsdragningar, lokalisering av vattenverk och driftoch underhållskostnader.
Utifrån de kriterier som har studerats och den viktning som kriterierna har givits visar
resultatet att Tolken har bäst förutsättningar som råvattentäkt samt utgör det mest
kostnadseffektiva alternativet. Det gäller bland annat med avseende på vattenkvalitet
där Tolken har bäst råvattenkvalitet. Detta ger bland annat upphov till ett lägre kemikaliebehov vid rening. Tolken utgör även det mest fördelaktiga alternativet avseende
energiförbrukning på grund av de höjdförhållanden som råder mellan Tolken och distributionsnätet i Borås Stad. Vid vattenuttag ur Tolken kommer även redundant inmatning till distributionsnätet i Borås att ske samtidigt som redundans kan skapas för
andra samhällen efter ledningsdragningen från Tolken till Borås.
Sammantaget har därför Tolken bedömts vara det mest fördelaktiga alternativet.

Figur 2. De studerade sjöarna i förhållande till Borås.
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Hydrologi

8.1 Allmänt om områdets hydrologi
Området öster om Borås består av en högt liggande bergsplatå med toppar på över
300 m ö.h. Berggrunden är kraftigt uppsprucken, där Tolken ligger i en av de större
sprickdalarna med sydvästlig-nordostlig riktning. Nivåskillnaden mellan omgivande
berg och sjön, som ligger kring 227 m ö.h., är upp till hundra meter. Markerna närmast sjön domineras helt av tunna moränjordar även om det i den östra delen finns partier med berg (se Figur 3). I sprickdalen norr respektive söder om Tolken samt på en
av öarna finns även mindre områden med isälvsmaterial.

Figur 3. Områdena kring Tolken domineras av höglänta bergsområden (röda)
samt morän närmast sjön (ljusblå). I norr respektive söder finns mindre områden med isälvssediment (gröna). Jordartskartan från SGUs Karttjänst.
Vattnet från områdena kring Tolken utgör källflödena för Viskan som har sin startpunkt vid utflödet från sjöns nordligaste del. Tolken har en areal på ca 12 km2, vilket
utgör nästan 1/5 av avrinningsområdets totala yta (se Figur 4 nedan). Avrinningsområdet domineras i övrigt av skogsmark, med inslag av åkermark. Tolken har ett
medeldjup på ca 8,4 meter och ett maxdjup som är uppmätt till ca 27 meter.
Tillrinningen till Tolken bedöms främst ske via små bäckar (se Figur 4 nedan). Viss tillrinning sker även direkt från grundvattnet i de omgivande moränmarkerna. Områdena
med isälvssediment verkar inte utgöra ett sammanhängande stråk och bidrar troligen
inte till någon större inströmning av grundvatten.
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8.2 Flöden i Viskan
Karaktäristiska flöden i utflödet från Tolken, baserade på SMHIs Vattenwebb, presenteras i Tabell 1. Lågflöden ut från sjön påverkas i hög grad av sjöns reglering, vilken
översiktligt har beskrivits i Vattenwebb. Framförallt gällande lågflöden finns därför påtagliga osäkerheter i Vattenwebb.
Tabell 1 Karaktäristiska flöden vid Tolkens mynning i Viskan, baserade på
”Stationskorrigerad vattenföring” från SMHIs Vattenwebb.
Beskrivning

Förkortning

Flöde [m3/s]

Högvattenföring med en återkomsttid av 50 år

HQ50

4,5

Medelvärdet av varje årshögsta dygnsvattenföring

MHQ

2,7

Medelvärdet av dygnsvattenföringen under hela
perioden

MQ

1,2

Medelvärdet av varje årslägsta dygnsvattenföring

MLQ

0,7

Vid medelvattenföring utgör flödet från Tolken ca en femtedel av Viskans vattenflöde
då det rinner ut i Öresjö (se Figur 4). Vid högflödessituationer är denna andel betydligt
mindre, medan den vid lågflödessituationer bedöms utgöra en dominerande del av
Viskans flöde ut i Öresjö. Detta beroende på att flödena ut ur Tolken regleras och att
en minimitappning upprätthålls av Vattenfall på frivillig basis.

Tjocklek på ljusgrön linje symboliserar årsmedelflöde
Cirkeldiagram visar (i brunt) Tolkens andel av
årsmedelflödet
Tunna mörkgröna linjer kring Tolken visar huvudsakliga ytliga tillrinningsvägar

Figur 4. Tolkens avrinningsområde (ljus yta) och Viskans sträckning
genom Borås och ned till Viskafors (gröna linjer). Bakgrundskarta är
Topografisk webbkarta, Lantmäteriet.
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I Figur 5 nedan presenteras beräknade flöden från SMHIs Vattenwebb vid utloppet av
Tolken för både reglerade och oreglerade förhållanden. Där framgår att flödet vid reglerade förhållanden som lägst är ca 0,6 m3/s under den aktuella tidsperioden. Vid
oreglerade förhållanden, där beräkningarna baseras på SMHIs mycket översiktliga bedömning av sjöutloppets ursprungliga förhållanden, är det periodvis inte något flöde
alls. Enligt Vattenfall tillämpas idag en frivillig minimitappning på 0,3 m3/s från Tolken.
Detta är lägre än vad SMHIs beräkning för nuvarande förhållanden visar på, men
högre än de lägsta flödena som beräknats för oreglerade förhållanden.

Figur 5. Beräknat flöde ut från Tolken (2012 – 2019) för nuvarande reglerade
förhållanden (blått) samt ursprungliga naturliga förhållanden (orange). Data
från SMHIs Vattenwebb.

8.3 Förändrad reglering av Tolken
Ett uttag av vatten från Tolken kommer att medföra lägre vattennivåer i sjön så vida
inte en ändrad reglerstrategi tillämpas. Risken för låga nivåer finns framförallt under
perioden då vatten tas enbart från Tolken vilket väntas främst under renovering av
Sjöbo vattenverk och vid nödsituationer.
Fortsatta studier kommer att undersöka möjligheten att undvika sänkta vattennivåer
genom en förändrad reglering av Tolken. I första hand kommer då att studeras effekten av att undvika låga vattennivåer under vinter och vår (se Figur 6). Detta eftersom
låga vattennivåer inför sommaren ökar risken för låga nivåer i slutet av sommaren och
början av hösten.
En förändrad och genomtänkt reglerstrategi kan även medföra positiva effekter avseende förekommande låga vattennivåer i Tolken. Detta då ny reglerstrategi kommer att
sträva efter att förhindra perioder med riktigt låga vattennivåer. En framtida regleringsstrategi kommer dock att behöva ta hänsyn till lämplig avvägning mellan vattennivåer i Tolken och flöden i Viskan.
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0,8
0,4
0,2

Högsta nivå

0
-0,2
-0,4

Medelnivå
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

Vattennivå relativt
långtidsmedel [m]

0,6

Lägsta nivå

-0,6
-0,8
Figur 6. Historiska max-, medel- och minvattennivåer i Tolken för varje dag
på året. Svart pil symboliserar hur en reglerstrategi kan sträva efter en höjd
lägsta nivå under vinter och vår.
För att genomföra en ökning av de lägsta nivåerna i Tolken under vinter och vår behöver i vissa fall tappningen från Tolken minskas. Denna minskade tappning bör i första
hand göras vid tillfällen med hög tillrinning nedströms Tolken. Detta för att minska påverkan på naturmiljön och elproduktionen. För att undvika att vattennivåerna sjunker
allt för mycket under extremt torra somrar kan tappningen från sjön behöva minskas
vid högre nivåer i Tolken än som görs med nuvarande reglerstrategi. Möjligen behöver
även den frivilliga minimitappningen på 300 l/s som Vattenfall tillämpar idag underskridas vissa år.
Samtliga dessa möjliga ändringar ligger inom befintligt tillstånd. Det ska betonas att
risken för lägre flöde och vattennivå framför allt föreligger under tid då Öresjö inte kan
användas som vattentäkt, till exempel under tiden då Sjöbo vattenverk byggs om.
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9

Områdesbeskrivning och allmänna intressen

9.1 Tolken
Tolken är belägen i både Borås och Ulricehamns kommuner. Sjön omges av både skog
och öppna marker. Tolken är till ytan ca 12 km2 och dess vattenvolym är beräknad till
ca 95 miljoner m3. Sjön är näringsfattig (Naturcentrum AB Stenungsund 2000).
Utloppet till Viskan finns i sjöns norra del. Tolken är den största sjön i Viskans avrinningsområde.
Tolken har pekats ut som en regionalt viktig dricksvattenresurs i remissversionen av
regional vattenförsörjningsplan, som Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram
(Ruderfelt et al. 2021).

Figur 7. Översiktskarta över Tolken. Källa: Länsstyrelsen i Västra Götalands
län

9.1.1 Planförhållanden
Borås Stads översiktsplan antogs av kommunfullmäktiga den 12 april 2018. I översiktsplanen pekas Tolken, tillsammans med sjöarna Säven, Åsunden och Frisjön, ut
som potentiella ytvattentäkter som kan vara värdefulla för att trygga den långsiktiga
dricksvattenförsörjningen för kommunen. Sjöarna har därför pekats ut som områden
där särskild hänsyn bör tas.
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Det närmaste område som i översiktsplanen pekas ut för tätortsutveckling är Äspered
som ligger ca 1,8 km väster om Tolken.
Gällande översiktsplan i Ulricehamns kommun är antagen den 29 oktober 2015. I
översiktsplanen beskrivs bland annat att Tolken har pekats ut i den kommunala vattenförsörjningsplanen som intressant ytvatten att använda för den allmänna dricksvattenförsörjningen innan år 2050. Även andra ytvatten och grundvattenförekomster har
pekats ut. Vidare har man i översiktsplanen pekat ut fem områden vid sjön för möjlig
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden, för att möjliggöra
utveckling av bostäder och verksamheter i strandskyddat område.
Ett fåtal detaljplaner finns i området runt Tolken. Ingen detaljplan finns i området som
studeras för planerade intagsanordningar.

9.1.2 Riksintressen
Tolken är lokaliserad inom ett större utpekat område för framtida järnväg, vid namn
Götalandsbanan, Linköping-Borås. Området är av riksintresse för kommunikation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Även väg 40, norr om Tolken, är utpekad som riksintresse
enligt 3 kap. 8 §.

9.1.3 Skyddade områden
Naturreservat
I sydvästra delen av Tolken finns ett naturreservat vid namn Sundholmen, se Figur 9.
I naturreservatet ingår mark längs sjöns västsida med bland annat bokskog, blandlövskog och ekhage. I naturreservatet ingår också ön Holmen. Ön kantas av aldominerad strandskog och på ön finns Sundholmens slottsruin med anor från 1400-talet.
Slottsruinen har stor betydelse för flera fladdermusarter. Vid sjön häckar bland annat
knipa, storskrake och storlom (Sundholmen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
hemsida hämtat 2020-12-21).
Fågelskyddsområde
Lindö är en centralt lokaliserad ö i Tolken och utgör ett fågelskyddsområde, se Figur 9.
Inom området gäller förbud mot att färdas eller uppehålla sig under tiden 1 mars – 1
juli med vissa undantag. Bildandet av fågelskyddsområdet beslutades av Länsstyrelsen den 20 maj 2020. Området har betydelse för en skyddsvärd fågelart som konstaterats häcka i området. Av sekretesskäl nämns inte arten i beslutet. Skyddet syftar till
att minska störningar från friluftslivet och till att säkerställa att det finns tillräckligt antal skyddade områden för att tillgodose att den skyddsvärda artens behov av lämpliga
häckningsområden uppfylls.
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Figur 8. Karta med naturreservatet Sundholmen (grön yta) och fågelskyddsområde Lindö (grön ring). Blåprickat område markerar strandskyddat område. Karta: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Strandskydd
Tolken omfattas av utökat strandskydd vilket sträcker sig 300 meter från strandlinjen
upp på land och 300 meter ut i vattnet. Även öarna i sjön omfattas av utökat strandskydd om 300 meter.
Vattenskyddsområde
Tolken ligger inom vattenskyddsområde för Öresjö vattentäkt. Skyddsområdet är indelat i primär-, sekundär- och tertiär skyddszon. Tolken och dess avrinningsområde
omfattas av den tertiära skyddszonen. Inom tertiär skyddszon reglerar föreskrifterna
bland annat hantering av kemikalier, fordonstvätt, hantering av cisterner och rörledningar för petroleumprodukter och kemikalier samt upplag av skogsmaterial, avfall
och förorenade massor.
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9.1.4 Skyddsvärda arter och övriga naturvärden
9.1.4.1 Tolken
Tolken är utpekad i det kommunala naturvårdsprogrammet för Borås Stad (Naturcentrum AB Stenungsund 2000). Sjön har bedömts ha ett mycket högt naturvärde (klass 2
i en tregradig klassificering). Sjön är utpekad bland annat för dess brant sluttande odlingsmarker och lövskogar utmed sjöns västra strand och för dess artrikedom bland
fåglar och fiskar.
Som särskilt skyddsvärd fågelart finns häckande storlom (SLU Artdatbanken 2021).
Bland häckande fågelarter finns även bland annat grönbena, sångsvan, fisktärna,
strandskata och skäggdopping (SLU Artdatbanken 2021 och Naturcentrum AB
Stenungsund 2000).
Bland fiskarterna i sjön finns bland annat gös, lake, sik, siklöja, ål, öring, abborre,
gädda, mört och sutare (Ifiske, hämtat 2021-03-10). I tillflöden till sjön har bland annat öring, ål och lake fångats vid elfisken.
Det finns inte någon våtmark markerad i Naturvårdsverkets våtmarksinventering i
närheten av sjön.

9.1.4.2 Område för potentiell landanslutning
Landanslutningen planeras vid Tolkens västra sida. Området där utgörs bland annat av
ett lövskogsrikt odlingslandskap. Många av lövskogarna hyser en rik flora och fauna
och området är ett populärt friluftsområde.
Vid studerande av fynduppgifter av naturvårdsarter i Artportalen i området kring
Sundholmen påträffas bland annat uppgifter om arter som utgör signalarter enligt
Skogsstyrelsen, till exempel fällmossa, sotlav, dvärgtufs och platt fjädermossa. I området kring Sundholmen finns även fynd av rödlistade arter så som ask, almlav,
lunglav och sjöhjortron.
I området kring Sundholmen finns även flera träd markerade som skyddsvärda i Länsstyrelsens informationskarta, både i sluttningen ner mot sjön och på den södra delen
av halvön. De arter som nämns är bland annat ek, ask, klibbal och lönn.

9.1.5 Friluftsliv
Tolken har betydelse för friluftslivet genom bland annat båtliv och fritidsfiske. Dessa
nämns bland annat som mer frekventa friluftsaktiviteter i Ulricehamns översiktsplan.
Längs sjöns stränder finns många småbåtsbryggor. Som utflyktsmål finns till exempel
fornlämningsmiljöer vid bland annat Källarnabben, belägen vid Tolkens östra strand,
och naturreservatet Sundholmen.
En kommunal badplats finns på sjöns västra sida, inom Sundholmens naturreservat.
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9.1.6 Kulturmiljö
Viskadalen har varit en viktig kommunikationsled sedan förhistorisk tid. Runt Tolken
och på dess öar finns en rad fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Det
rör sig bland annat om flera stenåldersboplatser, fyndplatser för slagen flinta och områden med fossil åkermark.

Figur 9. Exempel på platser med fornlämningar (röda markeringar) och övriga kulturhistoriska lämningar (ljusblå markeringar) vid Tolken. I kartan visas området för Sundholmen på sjöns västra sida. På ön Holmen finns Sundholmens slottsruin. Karta: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
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9.2 Viskan
Viskan börjar vid Tolkens utlopp och rinner i dess övre del via ett antal sjöar så som
Mogden och Marsjön innan den rinner ut i Öresjö. Från Öresjö fortsätter Viskan söder
ut genom bland annat Borås, Viskafors, Kinna och Veddige, innan den mynnar i Klosterfjorden, norr om Varberg.
En höjdskillnad mellan Tolken och Öresjö på ca 94 m har gjort att vattnet i Viskan
över lång tid har nyttjats för olika ändamål, såsom kvarn- såg- och vattenkraftverksamheter.

Figur 10. Karta över Viskan mellan Tolken och Öresjö. Källa: Vatteninformationssystem Sverige (VISS).

9.2.1 Planförhållanden
I Ulricehamns översiktsplan har ett område vid sjön Mogden pekats ut för utveckling
av bostäder i strandnära lägen (LIS-områden). På samma sätt har ett område pekats
ut för utveckling av strandnära verksamhet längs Viskan, uppströms Ågården.

9.2.2 Riksintressen
Riksintresse Naturvård
Två områden längs Viskan är utpekade som riksintresse för naturvård. För lokalisering, se Figur 12. Det ena området finns vid Hökerum och är utpekat för dess naturbetesmarker med delvis art- och individrika växtsamhällen.
Det andra området, vid namn Gingri, sträcker sig ca 3,5 km längs Viskan ned till mynningen i Öresjö. Som en del av värdet beskrivs att Viskan med dess forsar, fall och
kvillor har ett rikt fågelliv samt är ett lek- och uppväxtområde för öring. Sumpskog vid
Viskans utlopp i Öresjö är en värdefull sträckfågellokal. Som förutsättning för bevarande beskrivs bland annat att vattenkvaliteten i Viskan behöver bibehållas och forsar,
fall och sumplövskogar bevaras.
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Riksintresse Friluftsliv
Ett område av riksintresse för friluftslivet är utpekat i den nedre delen av Viskan. Det
har namnet Mölarp och Kröklings hage. Området ingår delvis i det område som är utpekat som riksintresse för naturvård vid namn Gingri som nämns ovan. I värdebeskrivningen beskrivs att området mellan Mölarp och Gingri är ett populärt utflyktområde med flera intresseväckande natur- och kulturmiljöer. Där finns lövskogar, ängsoch hagmarker, forssträckor och geologiska formationer som ger en omväxlande och
attraktiv miljö. Växt- och djurlivet är rikt. Av värde för friluftslivet är den iordningställda kvarnmiljön, vandringslederna och fågeltornet vid Öresjö.
Riksintresse Kulturmiljövården
Ett område runt Hökerum är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Enligt
värdebeskrivningen utgör området en centralbygd med fornlämningsmiljö som avspeglar områdets framträdande roll under järnåldern och att området haft strategisk
betydelse under medeltiden.
Även ett område längs Viskan vid namn Fristad-Gingri är utpekat som riksintresse för
kulturmiljövården. Området utgör ett odlingslandskap med fornlämningsmiljöer som
avspeglar en lång kontinuerlig bebyggelsehistoria där bland annat gravfält, fossil åkermark i terrasser, Gingri kyrkplats och Fristad kyrka finns.

Figur 11. Riksintresse naturvård (mörkgrönt), riksintresse friluftsliv (ljusgrönt) och riksintresse kulturmiljövården (rött). Karta: Länsstyrelsen i Västra
Götalands län.

9.2.3 Skyddade områden
Natura 2000
Längs Viskan från Mölarp till Öresjö finns Natura 2000-området Mölarp och Kröklingshage, för lokalisering se Figur 13. Området är utpekat enligt art- och habitatdirektivet.
I bevarandeplanen (Länsstyrelsen 2019) går att läsa att området har ett i förhållande
till arealen stort antal olika vegetationstyper. Viskan flyter genom en bred dalgång för
att i väster bilda flera forsar och fall på sin väg ned mot Öresjö. Vid Mölarp grenar sig
ån i två delar som omger Mölarps ö, en ca 8 hektar stor holme. Förutom ön ingår Viskans vattenmiljöer, sumplövskogar och sammanhängande bestånd av orörd
ädellövskog med lång kontinuitet samt barrskogar. Även Viskans mynning i Öresjö
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ingår vilket är ett viktigt område för migrerande våtmarksfåglar och har också stor betydelse för friluftslivet, utbildning och fågelskådning.
Utpekade naturtyper som ska bevaras i området är bland annat ävjestrandsjöar (naturtyp 3130), lövsumpskog (naturtyp 9080) och svämlövskog (naturtyp 91E0).
Bland åtgärder som kan påverka naturvärdena negativt nämns åtgärder som minskar
arealen av utpekade naturtyper och åtgärder som påverkar vatten- och lövskogsmiljöer.

Figur 12. Natura 2000-området syns markerat med grön yta. Naturreservaten
Mölarp och Kröklings hage upptar tillsammans samma yta som Natura 2000området. De blåprickade ytorna markerar strandskyddat område. Karta:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Naturreservat
Naturreservatet Mölarp bildades år 1990 och omfattar bland annat Mölarps ö och omgivande vattenmiljöer med dess forssträckor och sumplövskogar. År 1998 utökades
reservatet till att inkludera Viskans mynning i Öresjö vilket utgör ett värdefullt område
för fågelliv så som häckningslokal- och rastlokal för ett stort antal fågelarter. Reservatet har till ändamål att bevara områdets limnologiska, biologiska och kulturhistoriska
värden, att tillgängliggöra området för friluftsliv och att hålla vårdkrävande miljöer i
hävd. Som förutsättningar för att områdets värden ska bestå nämns bland annat att
Viskans åfåror och forsar ska bevaras och att vattenkvaliteten inte får försämras. Även
den hydrologiska regimen med högvattenflöden respektive god tillrinning sommartid
är av stor betydelse. Vattenkraftutbyggnad och ökad reglering av källsjön Tolken
nämns som åtgärder som kan påverka områdets naturvärde negativt (Länsstyrelsen i
Älvsborgs län 1990).
Naturreservatet Kröklings hage angränsar i söder till naturreservatet Mölarp och innefattar ett varierat område med naturtyper så som ädellövskog och löväng.
Strandskydd
Runt Mogden och längs Viskan nedströms Mogden till Öresjö gäller generellt strandskydd om 100 meter från strandlinjen. En kortare sträcka längs Viskan, mellan Tolken

22 (31)

och Mogden, finns ett område som inte omfattas av strandskydd enligt Länsstyrelsens
informationskarta.

9.2.4 Skyddsvärda arter och övriga naturvärden
Öring förekommer i Viskan. Viktiga lekområden finns på strömsträckor vid Mölarp och
mellan utflödet från Tolken och sjön Mogden. Det bedöms vara stationära öringbestånd till följd av vandringshinder. Vid elfisken i Viskan mellan Tolken och Öresjö har
förutom öring bland annat ål och lake påträffats. Flodkräfta har tidigare funnits men
nu finns signalkräfta vid till exempel Mölarp.
Flodpärlmusslor finns framförallt i Gingri/Mölarps-området. I norra fåran vid Mölarps
kvarn och nedströms sammanflödet av fårorna är de områden som verkar hysa det
största antalet (Musselportalen 2021-01-19). Flodpärlmusslan är fridlyst och klassad
som starkt hotad (EN) i den nationella rödlistan. Den är även listad i EU:s Art- och habitatdirektiv. I ett område nära nedströms Marsjön har även höga tätheter av äkta
målarmussla hittats vid inventering år 2017. Äkta målarmussla är upptagen på rödlistan som nära hotad (NT). I samma område finns även enstaka fynd av flodpärlmussla.
Till häckande fåglar kring Mölarp/Gingri hör forsärla och strömstare (Värdebeskrivning
riksintresse för naturvård, NRO 14151 Gingri). Även kungsfiskare förekommer här
(Bark Jonathan 2014).
Ett område längs en ca 3 km lång sträcka av Viskan, mellan Hökerum och Nitta, har
ingått i våtmarksinventering och där klassificerats som klass 2, högt naturvärde (fyragradig skala där klass 1 anger högsta värdet).

9.2.5 Friluftsliv
Möjligheten till friluftsliv är god med avseende på de naturreservat, Natura 2000-område och kulturmiljöer som finns längs Viskan. I naturreservatet Mölarp anges att Mölarpsområdet och Kröklings hage är ett av de mer välbesökta naturområdena i Borås
Stad.

9.2.6 Kulturmiljö
Viskans dalgång mellan Tolken och Öresjö har flera områden av intresse för kulturmiljö, se under riksintressen.
Flera fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar finns på sträckan mellan
Tolken och Öresjö. Flertalet av dem har koppling till vattenmiljön, så som vissa kvarnar och broar.
Mölarps kvarn utgör en kulturmiljö med bebyggelse från 1800-talet. Kvarnen brukades
fram till 1960-talet. Renovering av kvarnen har utförts med bland annat ett nytt vattenhjul så att malning åter är möjligt. Kvarnen sköts av hembygdsföreningen som
också ordnar kaffeservering under sommaren med mera.
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10

Beskrivning av enskilda intressen

10.1 Vattenkraftverk
Från Tolken ner till Viskans utlopp i Öresjö finns fyra kraftverk, vilka uppströms från
sett är: Boga kvarn, Ågården, Gingri och Kröklingsfors.
Boga kvarn ägs av en privatperson och drivs för bland annat egen elförsörjning och
produktion till elnätet. Kraftverket har enligt ägaren en drivvattenföring på ca 400-900
l/s.
Ågården kraftverk ägs också av privatperson. Ny turbin har satts in år 2006. Kraftverket har enligt ägaren en drivvattenföring på 400-6000 l/s. En tillståndsprövning för
vattenkraftverket pågår (mål nr M 819-15).
Gingri kraftverk är det kraftverk med störst årlig produktion på sträckan och ägs av
Vattenfall Småskalig Kraft AB. Tillstånd finns från år 1988 (VA 76/86). Av domen
framgår bland annat att 8 m3/s av flödet får avledas för att driva kraftstationen och
att en tappning till den naturliga åfåran ska vara minst 200 l/s under juni – augusti
och övrig tid minst 50 l/s.
Kröklingfors kraftverk ägs av Kraftbolaget i Sverige AB. Här finns två turbiner från tidigt 1900-tal som enligt ägaren är renoverade under 1980-talet. Tillstånd finns från
1988 (VA 1/84) där det bland annat framgår att det för kraftproduktion får avledas
8,2 m3/s. Samma minimitappning gäller här som för Gingri, det vill säga 200 l/s under
juni – augusti och 50 l/s under övriga månader.

10.2 Övriga enskilda intressen
Övriga enskilda intressen som kommer att beaktas under det fortsatta framtagandet
av underlag är eventuell påverkan på tillgänglighet till bryggor i Tolken, påverkan på
eventuella sjövärmeanläggningar och enskilda grävda dricksvattenbrunnar.
Ett stort antal privata fastighetsägare finns längs Tolkens strand som också kommer
att beaktas. Beroende på hur bortledningen och eventuella ändringar i regleringen
kommer att påverka vattenståndet i sjön kan dessa komma att påverkas.
Några markavvattningsföretag finns inte i Tolkens direkta närhet.
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Miljökvalitetsnormer för vatten

11.1 Allmänt
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/G) syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Direktivet innefattar att varje medlemsland ska
implementera miljökvalitetsnormer (MKN) för varje vattenförekomst. Miljökvalitetsnormer uttrycker den vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt utifrån vattenförekomstens nuvarande status. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status inom en viss tidpunkt och att statusen inte
får försämras, men ibland kan undantag göras (Vattenmyndigheterna, 2021).

11.2 Status och gällande normer
Från sjön Tolken till den plats nedströms där Sobackens reningsverk har sitt utsläpp i
Viskan (inom det potentiella bedömda påverkansområdet) finns åtta ytvattenförekomster. För karta över vattenförekomsterna, se Figur 14. Alla har klassats utifrån
dess ekologiska och kemiska status. En sammanfattning av aktuella vattenförekomster, status och norm finns i Tabell 1.
Samtliga vattenförekomster har klassificerats till måttlig ekologisk status. För Tolken
är kvalitetsfaktorn fisk och syrgas utslagsgivande för bedömningen på grund av att fiskars vandringsmöjligheter är negativt påverkade samt att syrehalterna är låga.
För Viskans tre vattenförekomster mellan Tolken och Öresjö samt för sjön Mogden har
den ekologiska statusen klassats som måttlig främst till följd av begränsningar i fiskens vandringsmöjligheter (främst kvalitetsfaktorerna fisk och konnektivitet i vattendrag respektive sjö). Enstaka elfisken på den närmast belägna vattenförekomsten i
Viskan, mellan Tolken och Mogden, visar dock på god fiskstatus med goda öringtätheter (Länsstyrelsen 2021). I samma vattenförekomst har statusen avseende morfologiskt tillstånd bedöms som god.
Vattenmyndigheten har inte klassificerat kvalitetsfaktorn hydrologisk regim, varken i
Tolken eller närmast berörd del av Viskan.
Angående kemisk status uppnår samtliga vattenförekomster ej god status med avseende på Bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver, men för dessa ämnen finns ett
generellt undantag från kraven på god status i Västra Götalands län. För Tolken gäller
även att kadmium överskrider givet gränsvärde för ämnet i vatten. Statusen avseende
kadmium bedöms därför till sämre än god. På grund av sin låga föroreningsgrad har
dock Tolken använts som referenssjö vid provtagning av metaller i sediment i Viskans
avrinningsområde (Olofsson H. 2017). Det bedöms därför som oklart varför kadmiumhalterna överstiger gränsvärdet.
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Mogden
Viskan

Viskan

Viskan
Öresjö
Tolken

Viskan

Viskan

Figur 13. Kartan visar statusklassning 2010-2016 för ekologisk status (sjöar
och vattendrag). Gul färg visar måttlig ekologisk status. Röda linjer markerar
sträckan för potentiellt berörda vattenförekomster, svarta linjer markerar
gränser för vattenförekomsterna. Karta: VISS
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Tabell 1. Vattenförekomster från Tolken till Rydboholm. Aktuell status visar statusklassning 2010 – 2016.
Vattenförekomst

Aktuell status

Norm

Tolken
(SE641259-135060)

Måttlig ekologisk status

God ekologisk status
2021

Viskan - Tolken till Mogden
(SE641402-135065)

Mogden
(SE641612-135077)

Uppnår ej god kemisk status
Måttlig ekologisk status
Uppnår ej god kemisk status
Måttlig ekologisk status
Uppnår ej god kemisk status

Viskan - Mogden till Marsjön
(SE641461-134562)

Måttlig ekologisk status

Viskan - Marsjön till Öresjö
(SE641347-133703)

Måttlig ekologisk status

Öresjö
(SE640757-132960)

Uppnår ej god kemisk status

Uppnår ej god kemisk status
Måttlig ekologisk status
Uppnår ej god kemisk status

Viskan - Öresjö till centrala
Borås
(SE640437-132837)

Måttlig ekologisk status

Viskan - centrala Borås till
Svaneholm
(SE639695-132623)

Måttlig ekologisk status

Uppnår ej god kemisk status

Uppnår ej god kemisk status
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God kemisk status
God ekologisk status
2021
God kemisk status
God ekologisk status
2021
God kemisk status
God ekologisk status
2021
God kemisk status
God ekologisk status
2021
God kemisk status
God ekologisk status
2021
God kemisk status
God ekologisk status
2021
God kemisk status
God ekologisk status
2021
God kemisk status

12

Preliminär påverkansbedömning

Miljön vid landanslutningarna
Eftersom ledningsdragningarna planeras att utföras med schaktfri metod i strand- och
grundområden så bedöms påverkan i naturmiljön till följd av de fysiska ingreppen bli
små.
Reglering och vattenuttag
Preliminärt bedöms det som troligt att sjöns vattennivå behöver vara något högre än i
dagsläget under våren men fortfarande inom ramen för godkänd regleringsamplitud.
Det är också möjligt att sjön under vissa riktigt torra somrar kan komma att sjunka
något lägre än vid nuvarande förhållanden. Preliminärt bedöms påverkan av nivåändringarna som liten både när det gäller naturvärden och friluftsliv.
Preliminärt bedöms det som troligt att sommarens lågflöden i Viskan kommer att bli
något lägre eller kan förekomma under längre perioder än vid befintlig reglering. Detta
skulle kunna innebära en viss negativ påverkan på öring och stormusslor. Omfattning
av påverkan är beroende av hur låga flöden som tappas och under hur lång tid på året
det sker.
Ovanstående kommer att utredas vidare i det fortsatta arbetet.

13

Fortsatta miljöstudier

13.1 Allmänt
För att slutligt kunna bedöma miljökonsekvenserna för olika värden i och kring Tolken
och Viskan bedöms följande frågor vara särskilt viktiga att utreda:
•
•
•
•
•

Påverkan
Påverkan
Påverkan
duktion
Påverkan
Påverkan

på Tolkens vattennivåer
på strandmiljöer av värde för fågelhäckning (särskilt storlom)
på grundområdenas förutsättningar för vattenvegetation och fiskpropå Viskans flöden
på Viskans fisk- och bottenfauna inklusive stormusslor

13.2 Miljökvalitetsnormer för vatten
Påverkan på förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna bedöms bero på hur regleringen av sjön och tappningen av flöden kommer att ske med hänsyn till planerat
vattenuttag. En särskilt viktig fråga är hur de låga flödena i Viskan kommer att påverkas. I den kommande miljökonsekvensbeskrivningen bedöms därför påverkan på följande kvalitetsfaktorer vara särskilt relevant:
1.
2.
3.
4.
5.

Hydrologisk regim i sjöar respektive vattendrag
Konnektivitet i sjöar respektive vattendrag
Fisk i sjöar respektive vattendrag
Bottenfauna i sjöar respektive vattendrag
Makrofyter i sjöar

Behoven av utredningar för att bedöma status och påverkan avseende de biologiska
kvalitetsfaktorerna (punkt 3 – 5 ovan), kommer till stor del att styras av bedömningen
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avseende de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna (punkt 1 – 2 ovan). Det är därför
viktigt att tidigt i arbetet utreda hur regleringsstrategi och vattenuttag kan komma att
påverka dessa hydromorfologiska kvalitetsfaktorer och då främst hydrologisk regim.

13.3 Miljön vid landanslutning
Vad avser miljöerna vid den landanslutning som nu utreds som förslag, det vill säga
på Tolkens västra sida i området för Sundholmen, har det framgått att flera naturvårdsarter och skyddsvärda träd förekommer. Detta kommer att undersökas vidare
genom inventering som planeras av landmiljöerna för att vidare kunna bedöma miljökonsekvenserna av åtgärden. Även kulturmiljövärden kommer att beaktas vid studerande av lämplig landanslutning.

13.4 Utredningar
I det fortsatta arbetet kommer bland annat biologiska och hydrologiska utredningar
att utföras.
Avseende hydrologi avses följande att undersökas vidare:
•
•

•

Påverkan på förändrat vattenstånd i sjön och flödet ur Tolken till Viskan till
följd av vattenuttaget.
Vidare avses studeras hur denna påverkan kan minimeras genom att titta på
hur Tolken kan regleras annorlunda, så som möjligheten till att höja vattennivåerna under vinter och vår. Med i beaktande kommer bland annat påverkan
på natur-, frilufts- och kraftverksintresset vara. I utredningen kommer
klimataspekter att beaktas.
Beräkning av hydrologisk regim (status miljökvalitetsnorm) före- och efter
eventuell ändring av vattenregleringen.

Resultaten från de hydrologiska utredningarna har betydelse för de detaljerade uppläggen av de biologiska undersökningarna.
Avseende biologiska utredningar avses följande att utföras:
•

•
•

Vid planerad landanslutning för intagsledning avses inventering av landmiljöer
göras inklusive naturvärdesinventering. Den avses göras under perioden maj –
juni. Vid landanslutningen avses även inventering av grundområden utföras avseende vattenvegetation (juli – aug) och bottenfauna (sep - okt).
I Viskan avses bottenfauna och fisk undersökas i närmast nedströmsliggande
strömsträcka från Tolkens damm (aug).
I Viskan avses även undersökning och bedömning utföras av förekomst av
stormusslor och fisk i Gingri naturfåra (aug – sep).
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Miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll

Förslag till innehållsförteckning i MKB
•
•
•
•
•
•
•

Icke-teknisk sammanfattning
Administrativa uppgifter
Beskrivning av planerad vattenverksamhet
Avgränsningar i MKB
Alternativ
Hydrologi och hydraulik
Områdesbeskrivning för Tolken och Viskan
Allmänt
Planförhållanden
Riksintressen
Skyddade områden
Naturvärden
Friluftsliv
Kulturmiljövärden

•
•

Enskilda intressen
Förutsett miljöpåverkan
Nivåer i Tolken och flöden i Viskan
Planförhållanden
Riksintressen
Skyddade områden
Naturvärden
Friluftsliv
Kulturmiljövärden

•

Miljökvalitetsnormer
Beskrivning av gällande normer
Påverkansbedömning

•
•
•
•
•
•

Risk och sårbarhet
Klimatförändringar
Påverkan på enskilda intressen
Skadeförebyggande åtgärder och förslag till kontroll
Sammanfattande konsekvensbedömning
Referenser
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Bilaga 4.

Sändlista samrådskrets - myndigheter mfl
Nedan följer de myndigheter, företag och organisation som har ingått i samrådskretsen för avgränsningssamrådet angående ansökan enligt 11 kap. miljöbalken om tillstånd till uttag av vatten
från Tolken samt utförande av tillhörande anordningar.
Myndigheter
•

Borås Stad

•

Borås Stad, Miljö- och byggnadsnämnden

•

Borås Stad, Tekniska nämnden

•

Boverket

•

Energimyndigheten

•

Havs- och vattenmyndigheten

•

Länsstyrelsen Västra Götaland

•

Myndighet för samhällsskydd och beredskap

•

Naturvårdsverket

•

Riksantikvariatet

•

Räddningstjänsten i Borås och Ulricehamn

•

SMHI

•

Statens jordbruksverk

•

Svenska kraftnät

•

Trafikverket

•

Ulricehamns kommun

Företag
•

Vattenfall Vattenkraft AB

•

Kraftbolaget i Sverige AB

Organisationer
•

Viskans vattenråd

•

Älvsamordningsgruppen Viskan

•

Södra Skogsägarna

•

LRF Ulricehamn

•

LRF Borås

•

Lerbäcks samfällighetsförening

•

Södra Vings Hembygdförening

•

Ås-Tolken fiskevårdsområdesförening

•

Mogdens fiskevårdsområdesförening

•

Varnums och Marsjöarnas fiskevårdsområdesförening

•

Gingri Ön fiskevårdsområdesförening

•

Borås Öresjö fiskevårdsområdesförening

•

Naturskyddsförening i Borås

•

Naturskyddsförening i Ulricehamn

•

Sportfiskarna Väst

•

Älvräddarna

•

Västergötlands ornitologiska förening

•

Ulricehamns fågelgrupp

•

Projekt lom
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Bilaga 5.

Sändlista samrådskrets - fastighetsägare
Nedan följer de fastigheter till vilka inbjudan till samråd har tillsänts inom ramen för avgränsningssamrådet.

Registerområde
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
ULRICEHAMN
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN

Beteckning
ASKANÄS 1:11
ASKANÄS 1:13
ASKANÄS 1:13
ASKANÄS 1:3
ASKANÄS 1:3
ASKANÄS 1:6
ASKANÄS 1:6
ASKANÄS 1:6
BJÖRNKÄLLAN 2:2
BLIXNABB 1:1
BLIXNABB 1:1
BLIXNABB 1:2
BLIXNABB 1:2
BLIXNABB 1:3
BLIXNABB 1:3
BLIXNABB 1:4
BLIXNABB 1:5
BREDASLÄTT 1:2
BRYGGAREGÅRDEN 3:4
BRYGGAREGÅRDEN 3:4
BRYGGAREGÅRDEN 3:6
BRYGGAREGÅRDEN 3:6

Ägare
Tvåöringen AB, c/o JIBECE AB
Bodin, Märta Gunvor Linnéa
Bodin, Sture Lennart
Olofsson, Leif
Olofsson, Johan
Olofsson, Leif
Olofsson, Lisbet
Olofsson, Johan
Moberg, Jesper
Arentzon, Pernilla
Arentzon, Bennie
Burenius, Ingar Annika Marie
Löf, Christian
Mejvik, Ingegerd
Mejvik, Lars-Göran
Artursson, Anita Karin Birgitta
Lindberg, Johan
Blomdahl, Peter
Andersson, Marie
Andersson, Arne
Andersson, Karl Gustav
Andersson, Elisabeth

Adress
VEGAGATAN 19
ASKANÄS ÖSTRA 20
ASKANÄS ÖSTRA 20
ASKANÄS STORVIK 1
SVEAVÄGEN 32
ASKANÄS STORVIK 1
ASKANÄS STORVIK 1
SVEAVÄGEN 32
BJÖRNKÄLLAN 105
BLIXNABB GÅRD 1
BLIXNABB GÅRD 1
GENERAL FLEISCHERS VEI 4 B,
MIMERGATAN 1 A LGH 1503
SMULTRONGATAN 7
SMULTRONGATAN 7
SNÖDROPPSVÄGEN 1 LGH 1202
DRAERED SJÖGÅRDEN 1
BREDASLÄTT 106
BRYGGAREGÅRDEN 103
BRYGGAREGÅRDEN 103
SJÖLIDEN, VINGS HÄSTHAGEN 116
SJÖLIDEN, VINGS HÄSTHAGEN 116

Postort
506 35 BORÅS
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
182 60 DJURSHOLM
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
182 60 DJURSHOLM
523 98 HÖKERUM
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
1359 EIKSMARKA
722 14 VÄSTERÅS
234 43 LOMMA
234 43 LOMMA
516 30 DALSJÖFORS
516 91 DALSJÖFORS
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM

ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN

EKESLUNDA 1:1
EKESLUNDA 2:11
EKESLUNDA 2:2
EKESLUNDA 2:2
EKESLUNDA 2:3
EKESLUNDA 2:4
EKESLUNDA 2:4
EKESLUNDA 2:5
EKESLUNDA 2:6
EKESLUNDA 2:9
EKESLUNDA 3:1
EKESLUNDA 3:1
EKESLUNDA 3:17
EKESLUNDA 3:2
FORNABO 1:2
FORNABO 1:2
GETARED 1:2
GETARED 2:1
GETARED 2:10
GETARED 2:11
GETARED 2:11
GETARED 2:12
GETARED 2:13
GETARED 2:13
GETARED 2:14
GETARED 2:15
GETARED 2:15
GETARED 2:4
GETARED 2:4
GETARED 2:6

Johansson, Lennart
Risunen, Yrjö
Ljungqvist, Bernt
Ljungqvist, Birgitta
Delin, Sören
Samuelsson, Anders
Samuelsson, Annette
Delin, Lena
Duggal, Vijay
Gustavsson, Lars
Grönberg, Thord
Grönberg, Carina
Duggal, Vijay
Wilhelmsson, Kåre
Fey, Pernilla
Everitt, Barbro
Wiksten, Gunilla
Johansson, Mattias
Hjelmstedt, Jonas Martin
Helmuth, Ulf
Helmuth, Anette
Granholm, Peter
Dahlälv, Elisabet
Johansson, Karl Åke
Björklund, Sven Erik
Kosunen, Sirkka
Utula, Pekka
Engberg, Petra
Johansson, Mathias
Blom, Tomas

HALLAGÅRDEN, EKESLUNDA 157
EKESLUNDA 132
LILLEGÅRDEN, EKESLUNDA 206
LILLEGÅRDEN, EKESLUNDA 206
EKESLUNDA 202
ULVUNGSTORP, EKESLUNDA 204
ULVUNGSTORP, EKESLUNDA 204
NYGATAN 9 LGH 1104
ANDERS KRISTIANS VÄG 12
EKESLUNDA 130
EKESLUNDA STOREGÅRDEN 151
EKESLUNDA STOREGÅRDEN 151
ANDERS KRISTIANS VÄG 12
HANSINGGATAN 53
TALGOXVÄGEN 41
HAGA KYRKOGATA 16 A LGH 1001
PERSBO, TROGARED 102
GETARED 102
GETARED 126
GETARED 124
GETARED 124
GETARED 127
KÄRRVÄGEN 6
KÄRRVÄGEN 6
GETARED 120
HANSINGGATAN 94
HANSINGGATAN 94
GETARED 159
GETARED 159
TRÄDGÅRDSGATAN 9
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523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 34 ULRICEHAMN
432 77 TVÅÅKER
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
432 77 TVÅÅKER
507 53 BORÅS
516 30 DALSJÖFORS
411 23 GÖTEBORG
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
521 73 KINNARP
521 73 KINNARP
523 98 HÖKERUM
507 53 BORÅS
507 53 BORÅS
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
507 53 BORÅS

ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
BORÅS
BORÅS
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN

GETARED 2:6
GETARED 2:7
GETARED 2:7
GETARED 2:8
GETARED 2:8
GETARED 2:9
GRANKÄRR 1:1
HALLABRON 1:1
HALLABRON 1:4
HANDVIK 1:11
HANDVIK 1:11
HANDVIK 1:12
HANDVIK 1:12
HANDVIK 1:13
HANDVIK 1:14
HANDVIK 1:15
HANDVIK 1:15
HANDVIK 1:16
HANDVIK 1:16
HANDVIK 1:17
HANDVIK 1:19
HANDVIK 1:19
HANDVIK 1:22
HANDVIK 1:22
HANDVIK 1:23
HANDVIK 1:24
HANDVIK 1:24
HANDVIK 1:8
HANDVIK 1:8
HANDVIK 1:9

Blom, Mikael
Leesik, Felix
Leesik, Eva
Björge, Jan-Eric
Björge, Helen
Franzén, Anders
Blomdahl, Peter
Hallabro, Mikael
Gergils Ryd, Ingela
Rosendahl, Mikael
Rosendahl, Carolina
Nilsson, Jan Thomas
Nilsson, Marika
Nilsson, Ulf
von Schedvin, Christina
Gustavsson Lidberg, Jörgen
Gustafsson, Benny
Nilsson, Christina
Nilsson, Peter
Fransson, Carina
Nilsson, Anders
Nilsson, Sara
Nilsson, Anneli
Johansson, Birger
Nilsson, Nils Gunnar Jerker
Nilsson, Ulf
Nilsson, Jan Thomas
Ryman, Annica
Ryman, Morgan
Nilsson, Anneli

DAMASTGATAN 63
FOLKUNGAVÄGEN 35 A
FOLKUNGAVÄGEN 35 A
GETARED 154
GETARED 154
EKHULTSGATAN 2
BREDASLÄTT 106
HALLABRONS GÅRD 1
STOCKHOLMSGATAN 1 H LGH 1201
SJÖTOMTA, HANDVIK 111
SJÖTOMTA, HANDVIK 111
SLÄTTÄNGSVÄGEN 4
SLÄTTÄNGSVÄGEN 4
LILLA BROGATAN 36 LGH 1203
LÖVSKOGSÅSEN 71
SJÖVIKSVÄGEN 4
TARYD EKHAMRA 1
HANDVIK 121
HANDVIK 121
RYDSVÄGEN 23
IDROTTSVÄGEN 17
IDROTTSVÄGEN 17
HANDVIK 104
BOX 139
BERGSLÄNTEN, MASTUNGA 104
LILLA BROGATAN 36 LGH 1203
SLÄTTÄNGSVÄGEN 4
VÄTTERGATAN 26 D
VÄTTERGATAN 26 D
HANDVIK 104
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507 34 BRÄMHULT
191 50 SOLLENTUNA
191 50 SOLLENTUNA
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 31 ULRICEHAMN
523 98 HÖKERUM
516 92 ÄSPERED
416 70 GÖTEBORG
523 94 TVÄRRED
523 94 TVÄRRED
507 71 GÅNGHESTER
507 71 GÅNGHESTER
503 35 BORÅS
427 38 BILLDAL
516 30 DALSJÖFORS
516 90 DALSJÖFORS
523 94 TVÄRRED
523 94 TVÄRRED
507 71 GÅNGHESTER
507 71 GÅNGHESTER
507 71 GÅNGHESTER
523 94 TVÄRRED
520 43 ÅSARP
523 98 HÖKERUM
503 35 BORÅS
507 71 GÅNGHESTER
561 32 HUSKVARNA
561 32 HUSKVARNA
523 94 TVÄRRED

ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS

HANDVIK 1:9
HANDVIK 3:2
HANDVIK 3:2
HORSARED 3:1
KOBACKA 1:12
KOBACKA 1:13
KOBACKA 1:13
KOBACKA 1:14
KOBACKA 1:14
KOBACKA 1:15
KOBACKA 1:15
KOBACKA 1:19
KOBACKA 1:19
KOBACKA 1:20
KOBACKA 1:20
KOBACKA 1:4
KOBACKA 1:8
KOBACKA 1:8
KOBACKA 3:1
KOBACKA 3:1
KOBACKA 3:2
LERBÄCK 1:13
LERBÄCK 1:14
LERBÄCK 1:15
LERBÄCK 1:16
LERBÄCK 1:17
LERBÄCK 1:18
LERBÄCK 1:18
LERBÄCK 1:19
LERBÄCK 1:19

Johansson, Birger
Karlsson, Anna-Greta
Karlsson, Bo
Johansson, Ingela
Dahlén, Mona Anita Margareta
Linderborg, Camilla
Linderborg, Fredrik
Levinsson, Håkan
Stenvall Levinsson, Lisbeth
Linde, Magnus
Linde, Martina
Linderborg, Fredrik
Linderborg, Camilla
Karlsson, Torbjörn
Karlsson, Anna
Hallabro, Inge Gottfrid
Krupska, Hannah Eilis
Krupski, Maksymilan Antoni
Bredberg, Lise-Lott
Bredberg, Bengt-Åke
Bäck, Laszlo
Mogren, Barbro
Mogren, Miles
Mogren, Hans
Mogren, Hans
Mogren, Jonas
Andersson, Lena
Andersson, Jan
Andersson, Lena
Andersson, Jan
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BOX 139
KINDGATAN 13
KINDGATAN 13
HORSARED 103
SKÄNSTAD ÖSTRA SKINTEGÅRDEN 11
BROTORPSVÄGEN 10
BROTORPSVÄGEN 10
HALLABRON SOLUDDEN 1
HALLABRON SOLUDDEN 1
RINGGATAN 20
RINGGATAN 20
BROTORPSVÄGEN 10
BROTORPSVÄGEN 10
HALLABRON SJÖGLÄNTAN 1
HALLABRON SJÖGLÄNTAN 1
GUSTAVSGATAN 10

520 43 ÅSARP
441 51 ALINGSÅS
441 51 ALINGSÅS
523 98 HÖKERUM
516 91 DALSJÖFORS
181 64 LIDINGÖ
181 64 LIDINGÖ
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
434 41 KUNGSBACKA
434 41 KUNGSBACKA
181 64 LIDINGÖ
181 64 LIDINGÖ
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
281 50 HÄSSLEHOLM

HALLABRON STRAND 8
HALLABRON STRAND 8
FURBOVÄGEN 16
LERBÄCKSVÄGEN 63
LERBÄCKSVÄGEN 63
KARLEBYGATAN 4 A LGH 1201
KARLEBYGATAN 4 A LGH 1201
HWASSGATAN 5 A LGH 1102
ALSKOGSGATAN 25
ALSKOGSGATAN 25
ALSKOGSGATAN 25
ALSKOGSGATAN 25

516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
777 90 SMEDJEBACKEN
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
521 45 FALKÖPING
521 45 FALKÖPING
521 40 FALKÖPING
523 38 ULRICEHAMN
523 38 ULRICEHAMN
523 38 ULRICEHAMN
523 38 ULRICEHAMN

BORÅS
BORÅS

LERBÄCK 1:20
LERBÄCK 1:20

BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN

LERBÄCK 1:32
LERBÄCK 1:35
LERBÄCK 1:36
LERBÄCK 1:39
LERBÄCK 1:7
LERBÄCK 1:7
LERBÄCK 1:8
LERBÄCK 1:8
LERBÄCK 1:9
MASTUNGA 1:10
MASTUNGA 1:10

ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN

MASTUNGA 1:18
MASTUNGA 1:19
MASTUNGA 1:21
MASTUNGA 1:21
MASTUNGA 1:22
MASTUNGA 1:22
MASTUNGA 1:23
MASTUNGA 1:23
MASTUNGA 1:26
MASTUNGA 1:27
MASTUNGA 1:27
MASTUNGA 1:28
MASTUNGA 1:29
MASTUNGA 1:40
MASTUNGA 1:40

Andersson, Jan
Andersson, Lena
LERBÄCKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Axelsson, Patrik
Axelsson, Patrik
Mogren, Miles
Löfgren, Jonny Joakim
Löfgren, Monika Lisbeth Maria
Östlund, Annelie
Östlund, Per
Lind, Henric
Lagerlöf, Ulla Ingeborg
Lagerlöf Nilsson, Ulrika
Granlund, Peter Jonas, c/o PETER
GRANLUND
Nielsen, Michael
Gustafsson, Ann-Britt Viktoria
Gustafsson, Bernt Hasse
Holmedal Byrne, Karin
Byrne, Jonathan
Björkman, Eric Stellan
Björkman, Gerd Hanna Ingeborg
Johansson, Jan-Gunnar
Johansson, Frank Roger
Johansson, Marie
Lindqvist Jaxelius, Maria
Andersson, Christer
Löthman, Eva
Rydberg, Ove, c/o EVA LÖTHMAN
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ALSKOGSGATAN 25
ALSKOGSGATAN 25

523 38 ULRICEHAMN
523 38 ULRICEHAMN

LERBÄCKSVÄGEN 36
LERBÄCKSVÄGEN 57
LERBÄCKSVÄGEN 57
LERBÄCKSVÄGEN 63
LERBÄCKSVÄGEN 43
LERBÄCKSVÄGEN 43
KULLABERGSGATAN 4
KULLABERGSGATAN 4
LERBÄCKSVÄGEN 47

516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
504 58 BORÅS
504 58 BORÅS
516 92 ÄSPERED

BLÅSIPPSVÄGEN 29

459 32 LJUNGSKILE

BÄCKASTRÖMSGATAN 2 LGH 1001
KÅLGÅRDSGATAN 4 A LGH 1001
HILLAREDSGATAN 19
HILLAREDSGATAN 19
BOREGATAN 2
BOREGATAN 2
OXHAGSGATAN 44
OXHAGSGATAN 44
NORRA STRANDGATAN 3 A LGH 2201
KULLA BELLSVÄGEN 2
KULLA BELLSVÄGEN 2
KRAFTRUNEGATAN 6
RAVINVÄGEN 3
RAMSÅSVÄGEN 13
RAMSÅSVÄGEN 13

504 57 BORÅS
553 24 JÖNKÖPING
507 61 BORÅS
507 61 BORÅS
554 66 JÖNKÖPING
554 66 JÖNKÖPING
414 75 GÖTEBORG
414 75 GÖTEBORG
523 44 ULRICEHAMN
516 95 MÅLSRYD
516 95 MÅLSRYD
423 46 TORSLANDA
513 32 FRISTAD
432 74 TRÄSLÖVSLÄGE
432 74 TRÄSLÖVSLÄGE

ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN

MASTUNGA 1:41
MASTUNGA 1:41
MASTUNGA 1:5
MASTUNGA 1:5
MASTUNGA 1:5
MASTUNGA 1:5
MASTUNGA 1:50
MASTUNGA 1:50
MASTUNGA 1:7
MASTUNGA 1:7
MASTUNGA 1:9
MASTUNGA 1:9
MASTUNGA 1:9
ROMSÅS 3:7
ROMSÅS 3:7
ROMSÅS 3:7
SJÖBREDARED 1:10
SJÖBREDARED 1:4
SJÖBREDARED 1:4
SJÖBREDARED 1:5
SJÖBREDARED 1:5
SJÖBREDARED 1:6
SJÖBREDARED 1:6
SJÖBREDARED 1:8
SJÖBREDARED 1:8
SJÖBREDARED 1:9
SJÖBREDARED 1:9
SJÖBREDARED 2:3
SJÖBREDARED 2:3
SJÖBREDARED 2:4

Paakkonen, Anders
Paakkonen, Maria
Torstensson, Karin
Smedberg, Per
Gottfridsson, Gunnel
Smedberg, Ulf
Holmedal, Martin
Holmedal, Birgitta
Fey, Pernilla
Everitt, Barbro
Leidek, Bertil
Holmedal, Birgitta
Samuelsson, Gunnel
Jakobsson, Monica
Jakobsson, Bo
Jakobsson, Jonatan
Johansson, Hannah
Westborg, Kristina
Westborg, Pär Eric
Benker, Eva
Benker, Ulf Lennart Artur
Bornefalk, Linda
Iivari, Daniel
Öhlund, Gunnar
Öhlund, Ingrid
Uddgren, Carl-Christian
Darius, Marika
Öhlund, Gunnar
Öhlund, Ingrid
Öhlund, Gunnar

UTGÅRDSGATAN 36 LGH 1002
GULDBRANDSGATAN 22 LGH 1101
KÄRRVÄGEN 3
GULLBERGSGATAN 4
HÄNGBJÖRKSGATAN 8
PIONVÄGEN 2
RÖNNEBERGA, MASTUNGA 150
RÖNNEBERGA, MASTUNGA 150
TALGOXVÄGEN 41
HAGA KYRKOGATA 16 A LGH 1001
MASTUNGA 131
RÖNNEBERGA, MASTUNGA 150
SJÖGATAN 98 LGH 1201
BREDGÅRDEN, VING 270
BREDGÅRDEN, VING 270
BREDGÅRDEN, VING 270
EJDERVÄGEN 18
SJÖBREDARED 116
SJÖBREDARED 116
SJÖBREDARED 106
SJÖBREDARED 106
SJÖBREDARED 102
SJÖBREDARED 102
SJÖBREDARED 110
SJÖBREDARED 110
SJÖBREDARED 114
SJÖBREDARED 114
SJÖBREDARED 110
SJÖBREDARED 110
SJÖBREDARED 110
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504 47 BORÅS
507 64 BORÅS
441 40 ALINGSÅS
523 39 ULRICEHAMN
523 40 ULRICEHAMN
523 41 ULRICEHAMN
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
516 30 DALSJÖFORS
411 23 GÖTEBORG
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
563 31 GRÄNNA
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
461 77 SJUNTORP
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM

ULRICEHAMN
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS

SJÖBREDARED 2:4
SJÖTORP 1:10
SJÖTORP 1:10
SJÖTORP 1:11
SJÖTORP 1:12
SJÖTORP 1:13
SJÖTORP 1:14
SJÖTORP 1:2
SJÖTORP 1:2
SJÖTORP 1:3
SJÖTORP 1:3
SJÖTORP 1:5
SJÖTORP 1:5
SJÖTORP 1:6
SJÖTORP 1:6
SJÖTORP 1:7
SJÖTORP 1:7
SJÖTORP 1:8
SJÖTORP S:1
SJÖTORP S:4
SUNDHOLMEN 2:1
SUNDHOLMEN 2:1
SUNDHOLMEN 2:2
SUNDHOLMEN 2:3
SUNDHOLMEN 2:4
SUNDHOLMEN 2:42
SUNDHOLMEN 2:42
SUNDHOLMEN 2:6
SUNDHOLMEN 2:7
SUNDHOLMEN 2:8

Öhlund, Ingrid
Hult, Marita
Pappas, Constantin
Karlsson, Ingvar
Carleljung, Jonas
Lindahl, Matts Bo Gunnar
Lindahl, Matts Bo Gunnar
Henrysson, Roland
Henrysson, Elly
Sandberg, Mikael
Sandberg, Linda
Klaesson, Christina
Klaesson, Lennart
Werner, Charlotte
Werner, Benny
Jarndal, Birgitta
Jarndal, Lars-Eric
Dagborn Jinnedal, Kerstin

SJÖBREDARED 110
GULLESTORP LILLEVIK 1
GULLESTORP LILLEVIK 1
SJÖTORP 20
SJÖTORP 21
HALLABRON SOLKULLA 1
HALLABRON SOLKULLA 1
NORRA LIDEN 7 LGH 1302
NORRA LIDEN 7 LGH 1302
SJÖTORP 1
SJÖTORP 1
TÅMARKSGATAN 4 LGH 1001
TÅMARKSGATAN 4 LGH 1001
TRYMSGATAN 18
TRYMSGATAN 18
GULLESTORP IRISHILL 1
GULLESTORP IRISHILL 1
TORSTENSONSGATAN 53 LGH 1102

523 98 HÖKERUM
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
411 18 GÖTEBORG
411 18 GÖTEBORG
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
507 64 BORÅS
507 64 BORÅS
504 47 BORÅS
504 47 BORÅS
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
503 42 BORÅS

Karlsson Lund, Peter
Lund, Susanne
BORÅS KOMMUN
Nilsson, Per-Olof
NATURVÅRDSVERKET
Luukkonen, Tarja Hannele
Luukkonen, Teuvo Antero
NATURVÅRDSVERKET
NABBENS SAMFÄLLIGHETSFÖR
Jansson, Birgitta

SUNDHOLMEN KARLSLUND 1
SUNDHOLMEN KARLSLUND 1
ADM.KONT.
TRANDAREDSGATAN 5

516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
501 80 BORÅS
507 62 BORÅS
106 48 STOCKHOLM
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
106 48 STOCKHOLM
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
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SUNDHOLMEN HÄGNAGÄRDET 10
SUNDHOLMEN HÄGNAGÄRDET 10
NABBAVIKSVÄGEN 1
SUNDHOLMEN GÅRD 1

BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS

SUNDHOLMEN 3:1
SUNDHOLMEN 3:1
SUNDHOLMEN 3:4
SUNDHOLMEN 3:4
SUNDHOLMEN 4:5
SUNDHOLMEN 4:6
SUNDHOLMEN 4:7
SUNDHOLMEN 4:8
SUNDHOLMEN 4:9
SUNDHOLMEN 5:14
SUNDHOLMEN 5:14
SUNDHOLMEN 5:16
SUNDHOLMEN 5:16
SUNDHOLMEN 5:20
SUNDHOLMEN 5:20
SUNDHOLMEN 5:20
SUNDHOLMEN 5:23
SUNDHOLMEN 5:23
SUNDHOLMEN 5:23
SUNDHOLMEN 5:24
SUNDHOLMEN 5:25
SUNDHOLMEN 5:26
SUNDHOLMEN 5:26
SUNDHOLMEN 5:32
SUNDHOLMEN 5:32
SUNDHOLMEN 5:34

Sundberg, Rose-Marie Ingeborg
Sundberg, Bertil Kenneth
Nikumaa, Kaisa
Nikumaa, Hannu
Persson, Wallis Ernst Gunnar
Follin, Åsa
Follin, Åsa
Stadig, Henrik
Nilsson, Fredrik
Hagman, Tomas
Hagman Jensen, Jane
Hagman Jensen, Jane
Hagman, Tomas
Westfeldt, Claes Gustaf
Westfeldt, Nils Ivar Georg
Westfeldt, Per
Azelius, Gerthi
von Schedvin, Håkan
von Schedvin, Göran
Helmisaari, Jaakko Olavi
Helmisaari, Jaakko Olavi
Nilsson, Anna Cecilia
Nilsson, Per Christian
von Schedvin, Helene
von Schedvin, Sonny Erland
Westerberg, Siv Inga-Britt

BORÅS
BORÅS
BORÅS

SUNDHOLMEN 5:35
SUNDHOLMEN 5:6
SUNDHOLMEN 5:6

Hellwig, Ulla Birgitta
Hagman, Tomas
Hagman Jensen, Jane
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SUNDHOLMEN TRÄDETS GÅRD 1
SUNDHOLMEN TRÄDETS GÅRD 1
SUNDHOLMEN KARLSVIK 8
SUNDHOLMEN KARLSVIK 8
SUNDHOLMEN LADUGÅRDSGÄRDE 1
SUNDHOLMEN HÄGNAGÄRDET 4
SUNDHOLMEN HÄGNAGÄRDET 4
SUNDHOLMEN KARLSVIK 4
SUNDHOLMEN SUNDSVIK 1
SUNDHOLMEN LILLGÄRDET 1
SUNDHOLMEN LILLGÄRDET 1
SUNDHOLMEN LILLGÄRDET 1
SUNDHOLMEN LILLGÄRDET 1
VATUNGA KLOCKAGÄRDE 1
NORRGATAN 14 LGH 1201
KUNG SVERRES GATA 2
MARKUSVÄGEN 19
SUNDHOLMEN VATUNGSVIK 16
SKRÄDDAREGÅRDSVÄGEN 12

516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
506 30 BORÅS
417 28 GÖTEBORG
523 33 ULRICEHAMN
516 92 ÄSPERED
517 37 BOLLEBYGD

KYLLARED HAGABO 1
KYLLARED HAGABO 1
SUNDHOLMEN UTSIKTEN 1
SUNDHOLMEN UTSIKTEN 1
SKÅRSGATAN 45
VERTR.D. ANNETTE HELLWIG, TÜRKENLOUISSTR.13
SUNDHOLMEN LILLGÄRDET 1
SUNDHOLMEN LILLGÄRDET 1

507 30 BRÄMHULT
507 30 BRÄMHULT
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
412 69 GÖTEBORG
791 02 FREIBURG
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED

BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN

SUNDHOLMEN 5:9
SUNDHOLMEN 6:1
SUNDHOLMEN 6:2
SUNDHOLMEN 6:2
SUNDHOLMEN 6:3
SUNDHOLMEN 6:3
SUNDHOLMEN 6:3
SUNDHOLMEN 6:4
SUNDHOLMEN 6:4
SUNDHOLMEN 6:5
SUNDHOLMEN 6:5
SUNDHOLMEN 6:5
SUNDHOLMEN 6:6
SUNDHOLMEN 6:6
SUNDHOLMEN 6:7
SUNDHOLMEN 6:7
SUNDHOLMEN 6:8
SUNDHOLMEN 6:8
SUNDHOLMEN S:1
SUNDHOLMEN S:10
SUNDHOLMEN S:11
SUNDHOLMEN S:12
SUNDHOLMEN S:2
SUNDHOLMEN S:3
SUNDHOLMEN S:5
TROGARED 1:2
TROGARED 1:4
TROGARED 1:4
TROGARED 1:6
TROGARED 1:6

HELLWIG, VERONIKA
Börjesson, Ulrika
KAYSER, TOMAS
VALENTIN-KAYSER, DANIELA
Hult, Mariann
Hult, Marita
Hult, Annica Ulrika
Kayser, Daniel
Kayser, Tobias
Evaldsson, Lars-Göran
Evaldsson, Jan-Olov
Thorsell, Marie-Louise
Axelsson, Maria
Axelsson, Gunnar
Axelsson, Sven Ingvar
Axelsson, Gun Majvor Maria
Axelsson, Per
Axelsson, Gunilla

Wiksten, Gunilla
Händén, Annika
Andersson, Per-Anders
Zackrisson, Roger
Zackrisson, Ingegärd
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SUNDHOLMEN GUNNARSGÅRDEN 1

516 92 ÄSPERED

LÄRKEVÄGEN 4
GULLESTORP LILLEVIK 1
MALMA SKOGSVÄG 4 A

516 30 DALSJÖFORS
516 92 ÄSPERED
756 45 UPPSALA

KAPPLANDSGATAN 44 LGH 1001
VÄSTERDALSVÄGEN 3
GREDELBYVÄGEN 20
STUREGATAN 33 LGH 1302
STUREGATAN 33 LGH 1302
SUNDHOLMEN SUNDBO 1
SUNDHOLMEN SUNDBO 1
SUNDHOLMEN SUNDSLID 1
SUNDHOLMEN SUNDSLID 1

507 44 BORÅS
516 30 DALSJÖFORS
741 42 KNIVSTA
503 42 BORÅS
503 42 BORÅS
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED

PERSBO, TROGARED 102
SNÖKULLA KULLÄNGEN 1
SNÖKULLA KULLÄNGEN 1
TROGARED 103
TROGARED 103

523 98 HÖKERUM
507 90 BRÄMHULT
507 90 BRÄMHULT
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM

ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS

TÅNGAGÄRDE 1:11
TÅNGAGÄRDE 1:12
TÅNGAGÄRDE 1:13
TÅNGAGÄRDE 1:13
TÅNGAGÄRDE 1:14
TÅNGAGÄRDE 1:14
TÅNGAGÄRDE 1:5
TÅNGAGÄRDE 1:5
TÅNGAGÄRDE S:7
TÅNGAGÄRDSHAGEN 1:10
TÅNGAGÄRDSHAGEN 1:10
TÅNGAGÄRDSHAGEN 2:1
TÅNGAGÄRDSHAGEN 2:2
TÅNGAGÄRDSHAGEN 2:2
TÖVE 4:7
TÖVE 4:7
TÖVE 4:8
TÖVE 4:8
VATUNGA 1:10
VATUNGA 1:10
VATUNGA 1:11
VATUNGA 1:11
VATUNGA 1:12
VATUNGA 1:13
VATUNGA 1:13
VATUNGA 1:3
VATUNGA 1:3
VATUNGA 1:6
VATUNGA 1:6
VATUNGA 3:7

Gilbert, Patrik
Rowell, Margot
Oskarsson, Simon
Ekdahl, Sofia
Öhlund, Eva
Westerling, Alexander
Öhlund, Gunnar
Öhlund, Ingrid

TÅNGAGÄRDE 120
BRÄMHULTSVÄGEN 23 LGH 1101
TÅNGAGÄRDE 101
TÅNGAGÄRDE 101
TÅNGAGÄRDE 108
TÅNGAGÄRDE 108
SJÖBREDARED 110
SJÖBREDARED 110

523 98 HÖKERUM
504 56 BORÅS
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM

Ferm, Bo Royden
Ferm, Berit Marita
Svensson, Folke Leo Emanuel
Persson, Magnus
Persson, Maria
Nilsson, Sara Gunvor
Persson, Sven
Axelsson, Magnus
Axelsson, Mats
Rydholm Eriksson, Gunilla
Rydholm, Hans-Erik
Nordholts, Britt-Marie
Nordholts, Per-Arne
Helgesson, Lennart
Fagerholm von Schedvin, Anne
von Schedvin, Börje
Pettersson, Jan-Åke
Pettersson, Kajsa Lena
Brunnemyr, Ingemar Bernhard
Brunnemyr, Ingrid Birgitta
Persson, Gunnar Bengt Olof

TÅNGAGÄRDSHAGEN LILLEGÅRDEN 1
TÅNGAGÄRDSHAGEN LILLEGÅRDEN 1
SUNDHOLMEN SJÖHAGEN 1
SUNDHOLMEN SJÖHAGEN 2
SUNDHOLMEN SJÖHAGEN 2
BRÄTTINGSTORPSVÄGEN 31
RADHUSGATAN 7 F LGH 1002
BREDAREDSVÄGEN 5
DRAGÅSVÄGEN 21
ALINGSÅSVÄGEN 87
FÄSSBERGSGATAN 50 B
SÄTERIGATAN 5
SÄTERIGATAN 5
STUREGATAN 54 LGH 1401
ÖNNEREDSVÄGEN 109
ÖNNEREDSVÄGEN 109
VATUNGA STOREGÅRDEN 1
VATUNGA STOREGÅRDEN 1
LEATORPET 3
LEATORPET 3
VATUNGA VÄSTERGÅRDEN 35

516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
511 92 ÖRBY
511 62 SKENE
504 78 SANDHULT
504 75 BORÅS
504 67 BORÅS
431 69 MÖLNDAL
564 33 BANKERYD
564 33 BANKERYD
503 42 BORÅS
421 57 VÄSTRA FRÖLUNDA
421 57 VÄSTRA FRÖLUNDA
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
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BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BORÅS
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN

VATUNGA 4:2
VATUNGA 4:2
VATUNGA 4:3
VATUNGA 4:3
VATUNGA 4:4
VATUNGA 4:5
VATUNGA 4:5
VATUNGA 4:6
VATUNGA 6:1
VATUNGA 6:1
VATUNGA 7:1
VATUNGA 7:1
VINGS-HÄSTHAGEN 1:10
VINGS-HÄSTHAGEN 1:10
VINGS-HÄSTHAGEN 1:5
VINGS-HÄSTHAGEN 1:5
VINGS-HÄSTHAGEN 1:6
VINGS-HÄSTHAGEN 1:6
VINGS-HÄSTHAGEN 1:7
VINGS-HÄSTHAGEN 1:8
VINGS-HÄSTHAGEN 1:8

ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN

VINGS-HÄSTHAGEN 2:1
VINGS-HÄSTHAGEN 2:1
VINGS-HÄSTHAGEN 2:1
VINGS-HÄSTHAGEN 2:2
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:10
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:10
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:11
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:11

Dahl Norén, Kerstin
Norén, Anders Axel
Axelsson, Mårten
Axelsson, Pia
Stüven, Edeltraud
Ahremark, Charlotte
Ahremark, Mikael
Westfeldt, Claes Gustaf
Leppänen, Raija
Johansson, Björn
Nilsson, Nils-Olof Gustaf
Nilsson, Ingegerd
Nordin, Ellika Eva Kristina
Nordin, Bengt Anders Roland
Swegmark, Martin
Swegmark, Ulrika
Andersson, Elisabeth
Andersson, Karl Gustav
Larborn, Gunilla
Josefsson, Margareta
Johansson, Mikael
Svegmark, Anna Berit, c/o ANNA
SVEGMARK
Swegmark, Maria
Swegmark Rotting, Sofia
Svegmark, Bengt
Dies Jordana, Juan Manuel
Nordström, Ulla Viveca
Westman, Åke, c/o LEIF WESTMAN
Westman, Inger
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VATUNGA HASSELBACKEN 1
VATUNGA HASSELBACKEN 1
VATUNGA STOREGÅRDEN 15
VATUNGA STOREGÅRDEN 15
VATUNGA SJÖÄNGEN 1
VATUNGA SOLVIK 1
VATUNGA SOLVIK 1
VATUNGA KLOCKAGÄRDE 1

516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED

MIKROGATAN 46
VATUNGA VÄSTERGÅRDEN 36
VATUNGA VÄSTERGÅRDEN 36
NOTARIEGRÄNDEN 36
NOTARIEGRÄNDEN 36
HELENEVIKSVÄGEN 43
HELENEVIKSVÄGEN 43
SJÖLIDEN, VINGS HÄSTHAGEN 116
SJÖLIDEN, VINGS HÄSTHAGEN 116
BLIDAHPARK 17, 1TH, 2900 HELLERUP
ENGELBREKTSGATAN 83 C
ENGELBREKTSGATAN 83 C

507 43 BORÅS
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED
226 47 LUND
226 47 LUND
431 36 MÖLNDAL
431 36 MÖLNDAL
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM

KÄLLEGATAN 9 LGH 1602
JOSEF HEPPNERSTRASSE 16
STIGAREGRÄND 6 C
ARLAGATAN 12 B LGH 1502
Calle Berna 5-7

503 36 BORÅS
82049 PULLACH
504 57 BORÅS
503 36 BORÅS
080 06 Barcelona

BJÖRNBÄRSVÄGEN 17

513 50 SPARSÖR

506 37 BORÅS
506 37 BORÅS

ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN

VINGS-SJÖGÅRDEN 1:12
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:13
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:13
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:14
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:17
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:17
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:18
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:18
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:20
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:20
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:22
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:23
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:23
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:24
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:24
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:25
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:28
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:28
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3

Sundberg, Per
Sjöstedt, Maria
Sjöstedt, Svante
Vennberg, Stefan
Eklöf, Johan
Eklöf, Jenny
Johnsson, Magnus
Luukkonen, Sari
Wällstedt, Sven Torbjörn
Wällstedt, Sigrid Marianne
Larsson, Mikael
Rauhakari Gustafsson, Maria
Gustafsson, Mikael
Björnqvist, Michael
Björnqvist, Marie
Skoglund, Lars Allan Ingemar
Hill, Annika
Hill, Gullan Barbro
Rundlöf, Markus
Andersson Szabo, Sofia
Torsson, Thomas
Nilsson, Lena
Nilsson, Rolf
Sällberg, Peter
Sällberg, Helena
Kretschmer, Jakob
Lindgren, Anna-Karin
Lindgren, Tomas
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U BORÈN, ORREGATAN 22,
CARNEGIEGATAN 8 LGH 1101
CARNEGIEGATAN 8 LGH 1101
SKÅNEGATAN 16 LGH 1001
KROKDALSVÄGEN 88
KROKDALSVÄGEN 88
BYGATAN 21
BYGATAN 21

504 54 BORÅS
414 53 GÖTEBORG
414 53 GÖTEBORG
504 38 BORÅS
517 34 BOLLEBYGD
517 34 BOLLEBYGD
504 45 BORÅS
504 45 BORÅS

ALINGSÅSVÄGEN 78
ÅSAVÄGEN 13 B
ÅSAVÄGEN 13 B
ÅSAVÄGEN 5
ÅSAVÄGEN 5
SÖDERKULLAGATAN 15 LGH 1201
STORGATAN 26 B LGH 1203
STORGATAN 54 LGH 1001
BERGSSTIGEN 10
SÖDRA VÄGEN 81 LGH 1503
SÖDRA VÄGEN 81 LGH 1503
GLUGGETORPSVÄGEN 17
GLUGGETORPSVÄGEN 17
VÄNDSTENSVÄGEN 18
VÄNDSTENSVÄGEN 18
STORÄNGSGATAN 23 LGH 1502
KYRKVÄGEN 45 A
KYRKVÄGEN 45 A

518 42 SJÖMARKEN
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
507 63 BORÅS
516 31 DALSJÖFORS
516 30 DALSJÖFORS
523 98 HÖKERUM
412 54 GÖTEBORG
412 54 GÖTEBORG
531 59 LIDKÖPING
531 59 LIDKÖPING
433 30 PARTILLE
433 30 PARTILLE
115 44 STOCKHOLM
507 33 BRÄMHULT
507 33 BRÄMHULT

ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN

VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3

KARLSSONS DÖDSBO, TORBJÖRN,
c/o M. KOIVUPALO ERROL KARLSSON
Karlsson, Ingemar
Karlsson, Agneta
Hill, Gullan Barbro
Sturesson, Per Anders
Vennberg, Stefan
Johansson, Lennart
Ahlengren, Josephine
Borén, Eva
Andersson, Dan
Rydberg, Martin
Björnqvist, Marie
Fredriksson, Maria
Hultin, Sune
Westman, Åke, c/o LEIF WESTMAN
Sjöstedt, Maria
Johansson, Pär
Wällstedt, Torbjörn
Lingman, Martin
Leppänen, Charlotte
Kristoffersson, Marie
Ahlqvist, Pirkko
Becker, Susanne
Ahlengren, Carl-Marcus Christoffer
Roos, Sven Ingvar
Pettersson, Bengt
Rydberg, Patrik
Eklöf, Johan
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PRÄSTGÅRDSLIDEN 1 F
LÖVUDDEN, ÅSAVÄGEN 35
LÖVUDDEN, ÅSAVÄGEN 35
STORGATAN 54 LGH 1001
PIKOGATAN 1
SKÅNEGATAN 16 LGH 1001
BLÅSIPPSSTIGEN 7
ALLMÄNNA VÄGEN 12
KASTELLGATAN 16
VINGS SJÖGÅRDEN LÖVUDDEN 220
TOSSERYDSVÄGEN 31
ÅSAVÄGEN 5
BLÅSIPPSSTIGEN 4
KLOSTERGATAN 51 LGH 1103
BJÖRNBÄRSVÄGEN 17
CARNEGIEGATAN 8 LGH 1101
EKHAGA, VINGS SJÖGÅRDEN 203

523 74 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
516 30 DALSJÖFORS
507 43 BORÅS
504 38 BORÅS
523 98 HÖKERUM
518 40 SJÖMARKEN
413 07 GÖTEBORG
523 98 HÖKERUM
506 49 BORÅS
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
553 35 JÖNKÖPING
513 50 SPARSÖR
414 53 GÖTEBORG
523 98 HÖKERUM

BLÅSIPPSSTIGEN 4
EKHAGA, EKESLUNDA 170
EKHAGA, VINGS SJÖGÅRDEN 203
HÄSTHAGSGATAN 19 LGH 1604
VINGS SJÖGÅRDEN 202
ERIK DAHLBERGSGATAN 30 LGH 1302
KASTELLGATAN 16 A LGH 1501
AKVILEJAGÅNGEN 5
VINGS SJÖGÅRDEN 212
KROKDALSVÄGEN 88

523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
504 66 BORÅS
523 98 HÖKERUM
411 26 GÖTEBORG
413 07 GÖTEBORG
507 52 BORÅS
523 98 HÖKERUM
517 34 BOLLEBYGD

ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN

VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3

Persson, Agneta
Fritsson, Börje Harry
Leppänen, Joosef
Sundberg, Per
Eklöf, Jenny
Lundberg, Ulla
Rydberg, Inga-Lena Birgitta
Pesonen, Pia
Andersson, Johan
Rydberg, Jonas
Sjöstedt, Svante

ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN

VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3

Rydberg, Anna
Norlin, Anders Samuel
Larsson, Sören
Skoglund, Lars Allan Ingemar
Ingemansson, Johannes Per
Ryding, Tina
Adriansson, Gertrude
Chindeh, Alber
Norlin, Kerstin
Becker, Joachim
Ahlqvist, Lars
Hill, Annika
Nordström, Ulla Viveca
Ryding, David
Wällstedt, Sigrid Marianne
Dies Jordana, Eva Gunilla
Ingemansson, Erika
Björnqvist, Michael
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BLÅSIPPSSTIGEN 7
BORGMÄSTAREGATAN 8
EKHAGA, EKESLUNDA 170
U BORÈN, ORREGATAN 22, 504 54 BORÅS
KROKDALSVÄGEN 88
RINGVÄGEN 2
FAGERÅSVÄGEN 10
VINGS SJÖGÅRDEN LÖVUDDEN 220
CELSIUSGATAN 7
KUMMINGÅNGEN 4 A
CARNEGIEGATAN 8 LGH 1101
GUNNAR SCHJELDERUPS VEI 11 R, 0485
OSLO
CIRKUSGRÄND 7 LGH 1402
BERGSSTIGEN 5
SÖDERKULLAGATAN 15 LGH 1201
KARTGRÄND 4
ÅSAVÄGEN 32
CELSIUSGATAN 7
ÅSAVÄGEN 7
CIRKUSGRÄND 7 LGH 1402
VINGS SJÖGÅRDEN 202
HÄSTHAGSGATAN 19 LGH 1604
STORGATAN 26 B LGH 1203

523 98 HÖKERUM
504 57 BORÅS
523 98 HÖKERUM

ÅSAVÄGEN 32

523 98 HÖKERUM

KARTGRÄND 4
ÅSAVÄGEN 5

595 34 MJÖLBY
523 98 HÖKERUM

517 34 BOLLEBYGD
524 41 LJUNG
507 70 GÅNGHESTER
523 98 HÖKERUM
431 42 MÖLNDAL
507 53 BORÅS
414 53 GÖTEBORG

191 48 SOLLENTUNA
523 98 HÖKERUM
507 63 BORÅS
595 34 MJÖLBY
523 98 HÖKERUM
431 42 MÖLNDAL
523 98 HÖKERUM
191 48 SOLLENTUNA
523 98 HÖKERUM
504 66 BORÅS
516 31 DALSJÖFORS

ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN

VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:3
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:35
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:35
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:36
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:36
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:37
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:37
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:38
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:39
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:41
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:48
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:48

ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN

VINGS-SJÖGÅRDEN 1:52
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:55
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:56
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:58
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:58
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:59

Sigurdsson, Johan
Wohlin, Johanna
Hansson, Pernilla
Swegmark, Henrik
Becker, Susanne
Becker, Joachim
Höjer, Svend
Johansson, Barbro
Hultin, Sune
Chindeh, Alber
Trennéus, Brenda
Andersson, Dan
Pesonen, Pia
KARLSSONS DÖDSBO, TORBJÖRN,
c/o M.KOIVUPALO/ ERROL KARLSSON
Rydberg, Patrik
Sturesson, Per Anders
Lundberg, Ulla
Pettersson, Bengt
Rydberg, Jonas

ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN

VINGS-SJÖGÅRDEN 1:59
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:59
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:67
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:68
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:69
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:69
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:7
VINGS-SJÖGÅRDEN 1:70

Rydberg, Anna
Rydberg, Martin
Sigurdsson, Johan
Wohlin, Johanna
Rauhakari Gustafsson, Maria
Gustafsson, Mikael
Rautiala, Sulo
NITTA BUSSTRAFIK AKTIEBOLAG
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ARLAGATAN 4 LGH 1302
TALLVÄGEN 2
VINGS SJÖGÅRDEN 204
VINGS SJÖGÅRDEN 204
VINGS SJÖGÅRDEN 202
VINGS SJÖGÅRDEN 202
VINGS SJÖGÅRDEN 226
VINGS SJÖGÅRDEN 226
KLOSTERGATAN 51 LGH 1103
ÅSAVÄGEN 7
ÄSPEREDSVÄGEN 53
VINGS SJÖGÅRDEN LÖVUDDEN 220
VINGS SJÖGÅRDEN LÖVUDDEN 220

503 36 BORÅS
513 35 FRISTAD
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
553 35 JÖNKÖPING
523 98 HÖKERUM
516 92 ÄSPERED
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM

PRÄSTGÅRDSLIDEN 1 F
VINGS SJÖGÅRDEN 212
PIKOGATAN 1
RINGVÄGEN 2
AKVILEJAGÅNGEN 5
KUMMINGÅNGEN 4 A
GUNNAR SCHJELDERUPS VEI 11 R, 0485
OSLO
TOSSERYDSVÄGEN 31
ARLAGATAN 4 LGH 1302
TALLVÄGEN 2
ÅSAVÄGEN 13 B
ÅSAVÄGEN 13 B
ÅSAVÄGEN 14
Sjögården Tolken

523 74 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
507 43 BORÅS
524 41 LJUNG
507 52 BORÅS
507 53 BORÅS

506 49 BORÅS
503 36 BORÅS
513 35 FRISTAD
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM

ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
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Sjöberg, Lillvor
Sjöberg, Mikael
Norlin, Anders Samuel
Norlin, Kerstin
Borén, Eva
Roos, Sven Ingvar
Rentzsch, Petra
Augustsson, Evelina
Bårdén, Jonas
Gustavsson, Vicky
Gustavsson, Irma
Lindman, Göran
Babor, Nadine
Hefti, Andreas
Vingård, Stig
Lindblad Oskarsson, Britt-Karin
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SJÖSTIGEN 8
SJÖSTIGEN 8
CIRKUSGRÄND 7 LGH 1402
CIRKUSGRÄND 7 LGH 1402
KASTELLGATAN 16
KASTELLGATAN 16 A LGH 1501
VINGS TOMTA 136
EKUDDEN, VINGS TOMTA 122
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KALVÖUDDEN, VINGS TOMTA 126
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ÅKERVÄGEN 13
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BOGESUNDSGATAN 24 LGH 1001
STENMURSGATAN 1 E
MELLOMGÅRDEN, VINGS TOMTA 204
BOGESUNDSGATAN 24 LGH 1001
MELLOMGÅRDEN, VINGS TOMTA 204
STENMURSGATAN 1 E
MELLOMGÅRDEN, VINGS TOMTA 204

554 52 JÖNKÖPING
523 98 HÖKERUM
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534 94 VARA
534 94 VARA
534 94 VARA
534 30 VARA
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534 30 VARA
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523 98 HÖKERUM
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523 98 HÖKERUM
523 38 ULRICEHAMN
523 98 HÖKERUM

ULRICEHAMN
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BORÅS
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ÄSPERED 5:19
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MELLOMGÅRDEN, VINGS TOMTA 135
MELLOMGÅRDEN, VINGS TOMTA 135
VINGS TORP 104
SJÖVIK, VINGS TORP 112
ÅKERHULT 107
ÅKERHULT 114
VISKARHULTSVÄGEN 22
ÅKERHULT 155
ÅKERHULT 155
VÅRKUMLA STRÄNGSLUND
VÅRKUMLA STRÄNGSLUND
ÅKERHULT 103
NYGATAN 10 B LGH 1002
HALLABRON SVEDJORNA 2
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523 98 HÖKERUM
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523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
515 35 VISKAFORS
523 98 HÖKERUM
523 98 HÖKERUM
521 97 VARTOFTA
521 97 VARTOFTA
523 98 HÖKERUM
523 34 ULRICEHAMN
516 92 ÄSPERED
516 92 ÄSPERED

HALLABRON SVEDJORNA 1
SÅGAREGATAN 18
SKÄNSTAD ASSARSGÅRDEN 1

516 92 ÄSPERED
516 32 DALSJÖFORS
516 91 DALSJÖFORS

Bilaga 6.

Nu framtidssäkrar vi
Borås dricksvatten

Kundcenter 020-97 13 00
www.borasem.se

Nytt vattenverk
Borås dricksvattenproduktion behöver kompletteras med ett
nytt vattenverk för att säkerställa kapacitet, kvalitet och
redundans.
Borås Energi och Miljö har inlett en detaljstudie för att undersöka
om att använda sjön Tolken som råvattentäkt till ett nytt
vattenverk som ska försörja Borås med dricksvatten. Därför vill vi
informera er som bor och äger fastigheter längs Tolken om att olika
studier kommer att inledas.
Detaljstudien innehåller bland annat följande delar: Framtagande
av tillståndsansökan för vattenverksamhet med samrådoch prövningsprocess med tillhörande teknisk beskrivning,
miljökonsekvensbeskrivning och lokaliseringsutredning.
Tidplanen är att detaljstudien ska vara klar under hösten 2021 och
att beslutsunderlaget ska lyftas upp till beslut under december
2021. Tidigast våren 2022 kan projektets genomförandefas
påbörjas. Mer information finns på borasem.se/nyttvattenverk
Har du frågor om arbetet som ska genomföras får du gärna höra av
dig till ansvarig projektledare.
Anders Fransson, projektledare, Borås Energi och Miljö
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: info@borasem.se
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5. Beslut
Möten markerade med 5 i fältet ”Åtgärd” tas bort till nästa möte. Informationspunkter markerade med 1 i fältet för ”Åtgärd” tas bort då tiden för upplysning är passerad, vanligtvis till
nästa möte.
Punkt

1

Ansvar

PRAKTISK INFORMATION
JH inleder mötet med att gå igenom praktisk information kopplat till Teams och mötets upplägg.
Presentationsdelen av mötet kommer att spelas in för att även
andra som inte har möjlighet att delta idag ska kunna ta del av
informationen. Inför den öppna frågestunden i slutet av mötet
kommer inspelningen att stängas av.

2

INFORMATION & REDOGÖRELSE FÖR PROJEKTET
AF hälsar alla välkomna. Han presenterar projektdeltagare
samt mötets agenda.
AL redogör för samrådet och dess avgränsningar. Samrådet föregår miljökonsekvensbeskrivningen och övriga utredningar
och syftar till att inhämta synpunkter och frågeställningar för
vidare utredning. Samrådet kan inte, och ska inte heller, ge
svar på alla frågeställningar. Detta sker istället i de utredningar som biläggs tillståndsansökan. Samrådet syftar inte heller till argumentation kring projektets vara eller icke vara. Argumentation får istället ske i domstolsprövningen efter att ansökan har kungjorts.
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AF ger information om projektet inklusive projektets bakgrund,
de handlingsalternativ som varit aktuella och prognosen för
framtida dricksvattenproduktion i Borås. AF redogör även för
förstudien och de alternativ som undersökts i denna (Tolken,
Säven, Frisjön samt grundvattentäkter) samt vilka kriterier
som legat till grund för bedömningen i förstudien.
Sammantaget är bedömningen av de utredningar som Borås
Energi och Miljö har gjort att Tolken har de bästa förutsättningarna som råvattentäkt. Tolkenalternativet är det är det
mest fördelaktiga och kostnadseffektiva alternativet.
AF redogör därefter för det inriktningsbeslut som kommunfullmäktige i Borås beslutat om den 15 oktober 2020. Beslutet innebär att sjön Tolken valts för fortsatta utredningar om framtida dricksvattenförsörjning. Genom inriktningsbeslutet gav
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Punkt

Ansvar
kommunfullmäktige Borås Energi och Miljö i uppgift att genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt, att
inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och
hur det påverkar boende, markägare och utbyggnadsplaner i
Ulricehamns kommun samt att bevaka vattenförsörjningen ur
ett större regionalt perspektiv.
AF går igenom projektets faser, övergripande aktiviteter och
den preliminära tidsplanen. Just nu befinner projektet sig i fas
1, det så kallade programskedet. Fas 1 kommer förhoppningsvis leda till ett investeringsbeslut som sedan för projektet in i
fas 2, det så kallade genomförandeskedet.
AL informerar om den preliminära tidsplanen för tillståndsprövningen. Tillståndsansökan som ska lämnas in är en tillståndsansökan enligt 11 kapitlet miljöbalken. En sådan tillståndsprövning inleds med en samrådsprocess, vilken vi är i just nu.
AL går vidare igenom de juridiska förutsättningarna för projektet inklusive ansökans avgränsning, hänsyn till andra intressen och ersättningsfrågor. Ansökan kommer att avse tillstånd
till ytvattenuttag samt att utföra tillhörande anordningar
såsom intagskonstruktion och intagsledning. Regleringsstrategin för Tolken kommer att studeras och eventuellt ingå i tillståndsansökan. Vattenverket och överföringsledningarna faller
utanför denna prövning.
AL presenterar även de landanslutningar som är under utredning samt förslag till råvattenpumpstation på Sundholmen.
DK går igenom områdets hydrologi inklusive avrinningsområdet för Tolken och Viskan samt vilka befintliga vattenverksamheter som finns i området mellan Tolken och Öresjö.
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DK redogör för nuvarande vattenreglering av Tolken som grundas på en vattendom från 1928. Vattendomen tillåter en ca 2.4
m nivåreglering i Tolken samt nolltappning till Viskan. Vattenfall, som besitter regleringsrätten, använder dock en annan regleringsstrategi som ligger inom ramen för domen vilken inkluderar en frivillig minimitappning på 300 l/s.
DK presenterar historiska vattennivåer och flöden i Tolken och
Viskan. DK redogör för en pågående studie av regleringsstrategi samt vilka fortsatta hydrologiska studier som ska göras.
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Punkt

Ansvar
DK går även igenom de allmänna intressena i Tolken och Viskan och presenterar vilka biologiska undersökningar som ska
göras i området.

3

INKOMNA FRÅGOR OCH SVAR
Inför dagens samrådsmöte har flera frågor inkommit. Alla frågor har inte besvarats än då många av dessa inkommit under
de senaste dagarna. Några återkommande frågor som dykt
upp kommer nu att redogöras för innan det blir en öppen frågestund.
Fråga 1: Hur kommer uttaget att påverka Tolkens vattennivåer
och vilka konsekvenser får det på växt- och djurliv, jord- och
skogsbruk, sjötomter, enskilda brunnar och sjövärmeledning?
Svar: Ambitionen är att inga oacceptabla skador ska uppstå till
följd av vattenbortledningen. Hur påverkan i detalj kan komma
att bli är en av de frågor som ska utredas inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen. Det är bland annat av denna anledning som vi nu inhämtar synpunkter inom ramen för samrådet.
Fråga 2: Hur kommer uttaget att påverka Viskans flöde och
vilka konsekvenser får det på djurlivet så som fisk och stormusslor?
Svar: Minimiflödet i Viskan kommer inte att bli så lågt att skador ska behöva uppstå för fisk och stormusslor, bland annat
för att detta aldrig kommer att accepteras av domstolen.
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Fråga 3: Kommer ett minimivattenflöde att garanteras i Viskan?
Svar: I nuläget är det Vattenfall som är regleringshavare och
som ytterst avgör hur mycket vatten som släpps till Viskan.
Från Borås Energi och Miljös utgångspunkt är det givetvis avsikten att ett minimivattenflöde ska upprätthållas. Hur
stort detta kommer att bli är föremål för utredning och diskussioner med Vattenfall.
Fråga 4: Varför har Tolken valts framför andra alternativ så
som Säven?
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Punkt

Ansvar
Svar: Som redan har redovisats har Tolken visat sig vara mest
fördelaktigt utifrån den multikriterieanalys som har utförts. Enligt 11 kapitlet miljöbalken måste i tillståndsansökan redogöras
för vilka alternativ som utretts genom det så kallade lokaliseringsregeln. Denna fråga kommer således även domstolen att
titta på.
Fråga 5: Kommer pumpstationen på Sundholmen att orsaka
störande ljud?
Svar: Eftersom pumpstationen kommer att vara inbyggd och
dessutom åtminstone delvis nedsänkt är det vår bedömning att
bullerbidraget till omgivningen blir begränsat. Det finns bullernormer från Naturvårdsverket som måste innehållas, varför
oacceptabelt buller aldrig tillåts av domstolen.
Fråga 6: Hur kommer jag som ägare till kraftverk i Viskan att
bli ersatt?
Svar: Ersättning ska utgå för den förlust som kan uppkomma
i kraftproduktionen. Den beräknas utifrån nuvärdet av den årliga framtida skadan. Ersättningsfrågor hanteras i domstolsprövningen men oftast genom att man träffar avtal på förhand.
Senast under prövningen 2022 kommer frågan att aktualiseras.
Fråga 7: Varför ska jag lämna uppgifter om eventuella brunnar, sjö- och jordvärmeledningar och enskilt avlopp på min
fastighet?

SW41192905/1

Svar: Dessa uppgifter behövs för att Borås Energi och Miljö i
detta mål ska kunna göra en skadeutredning och bedöma sådana förändringar som kan uppkomma i framtiden. Uppgifterna
inhämtas alltså endast för att kunna tillvarata kringboendes intressen. Uppgifterna kommer bara att användas i detta ansökningsmål.
Fråga 8: När man sänker vattennivån i sjö blir inte syrenivån i
botten av sjön noll och dör då inte djur- och växtlivet?
Svar: Enligt pågående studie av regleringsstrategin kommer
vattennivån inte förändras utan fortsatt vara inom den övre
delen av dämningsgränserna, det vill säga +1,2 meter över
sänkningsgräns till dämningsgräns. Samtidigt visar studierna
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Punkt

Ansvar
på att det inte finns något samband mellan låga vattennivåer
och låga syrenivåer i botten av sjön. Detta är sådant vi kommer att utreda ytterligare framöver.

4

FRÅGESTUND
Inspelningen av mötet stoppas. AL bjuder därefter in till frågestund.
Namn: Miles Mogren
Fastighet: Lerbäck 1:13
Fråga: Till att börja med vill jag nämna att tekniken inte fungerar fullt ut. Alla talare ikväll har hetat Jonas Holmberg. Det
jag undrar är, många deltagare har hört av sig till mig om att
de inte fått någon länk till samrådet trots anmälan. Detta samråd tenderar att bli information. Vi efterfrågar ett fysiskt samråd. Kan ni ge besked på om detta kommer att hända, exempelvis i september då alla är vaccinerade? 1728 personer har
skrivit på att de vill ha ett omtag i frågan. Kommunfullmäktige
har endast valt att utgå från Swecos förstudie.
AL: Vi har haft en diskussion med länsstyrelsen om hur samrådet ska gå till. Länsstyrelsen, som ansvarig för covidhanteringen, har accepterat digitala samråd. Hade vi velat ha skriftligt samråd enbart hade länsstyrelsen nöjt sig med det, men vi
ville ha ett digitalt. Enligt ramen för samrådsbestämmelserna i
6 kapitlet miljöbalken är tanken inte att vi ska ha ytterligare
ett fysiskt samråd. Eventuellt kan det bli fråga om något fysiskt möte senare, men även under hösten kan det vara så att
fysiska möten inte är möjliga, trots vaccinationer.
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Miles Mogren: Öppnar ni upp för ett fysiskt samråd vid ett senare tillfälle?
AL: Nej, i så fall blir det enbart ett informationsmöte. Jag tror
inte att vi kommer ha möjlighet att lägga ett samrådsmöte
sent på grund av tidsplanen.
Miles Mogren: Många som är berörda av projektet är frånkopplade i och med det digitala upplägget. Vi tycker att det är att
inskära på demokratin.
AL: Vi kan säga så att vi tar med oss frågan.
Namn: Peter

6 (25)

Åtgärd

Filnamn:

PWAA0000-PL-MDMI-011

Sida:

7 (25)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

MDMI

Minnesanteckningar från
samrådsmöte med allmänheten och särskilt berörda
avseende vattenuttag från
Tolken

Mötestyp:

Status:

Projektmöte

Gällande

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Klara Nylander, Setterwalls Advokatbyrå

PW

AA

0000

2021-04-26

Punkt

Ansvar
Fastighet: Ingen nämnd
Fråga: Ingen känslighetsanalys på vatten in och ut har gjorts i
förstudien. Man har använt SMHI:s nederbördsdata som enligt
SMHI själv innehåller upp till 47 % felmarginal. Redan idag ligger vi i taket på intervallet. Vi kommer att få mer frekventa
översvämningar än vi har idag, vilket kommer att ske under
vintern då ni ämnar att höja vattnet. Det kommer innebära
isskador på bryggor med mera. Hur garanterar ni tillförlitligheten i dessa beräkningar? Detta är något som kräver noggrann analys.
HP: När det gäller nederbördsdata så har vi beräknad tillrinning från SMHI.
Peter: På deras hemsida ser man att denna data är osäker.
HP: Den data vi utgår ifrån är inte redovisad på deras hemsida, men det finns alltid en osäkerhet i data.
Peter: Det är därför man gör en känslighetsanalys.
HP: Ja, det är ett bra alternativ att göra en känslighetsanalys
för tillrinngingsdata. Det har inte gjorts i förstudien och det har
inte gjorts hittills.
Peter: Ja, jag kan tycka att det borde ha gjorts direkt för att
undvika situationen som ni nu är i, det vill säga att det bara
finns ett alternativ.
Namn: Janne Kantola
Fastighet: Ingen nämnd

SW41192905/1

Fråga: Jag har några frågor kring flodpärlmussla och öring. För
det första, vad har ni tänkt för åtgärder kring dessa? Är det
Borås Energi och Miljö som tar ansvarsfrågan kring vatten och
så? En annan sak jag funderar på är den modell som ni har visat idag på avrinningen kopplat till andel vatten i Viskan som
kommer från Tolken. Längs med Viskan finns det våtmarker
som suger upp mycket vatten. Tolken är en av de största källorna till våtmarkerna, hur tänker ni här? Sedan undrar jag
också, det har varit samrådsmöten tidigare där ni pratat med
fiskevårdsföreningar med mera, hur kommer man åt dessa
protokoll?
AL: Sökanden har ansvar för de skador som uppkommer. Vissa
skador är lättare att konstatera, andra svårare. Man har möjlighet att anmäla oförutsedd skada. Domstolen är ofta generös
med tiden för hur länge detta kan göras. Vad gäller naturvård
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så krävs det att man kan visa underlag på att ingen oacceptabel skada uppstår för att tillstånd ska ges. Allt som sker under
samrådet redovisas i tillståndsansökan.
Janne Kantola: Det är tråkigt att ni har en dialog med invånarna men säger att det är ett domstolsärende. Det är ett personligt ärende. När ni säger att överklagan kring detta kan ske
via domstol, då känns det som att ni inte bryr er om våra åsikter.
AL: Jag tror du missförstår, ansökan i första instans sker i
domstol. Den som har något att anmäla eller vill komma till
tals kan göra det i domstol. Domstolsprövningen är mer en dialog än en rättegång. Har man åsikter kan man redogöra för
dessa i domstolen.
Janne Kantola: Tack, det var ett bättre svar.
Namn: Erik Kantonen
Fastighet: Ingen nämnd
Fråga: Varför har man inte gjort en flerårsstudie kring vattennivåerna i Tolken? Hur skulle man klara det?
HP: Alla beräkningar är gjorda över lång tid, under flera år.
Det är bara ett utsnitt av ett år som vi har visat.
Erik Kantonen: Jag tänkte mer på om det skulle vara flera år i
rad som är så extrema som 2018.
HP: Tänker du att man skulle kunna stresstesta det? Att testa
utifrån hur det skulle kunna vara, inte hur det faktiskt har varit?
Erik Kantonen: Ja, precis.

SW41192905/1

HP: Ja, det är ett utmärkt förslag som vi kan ta med oss, men
det har inte gjorts ännu.
Erik Kantonen: Kommer det vara med i planerna framöver, att
ni utför sådan testning?
HP: Det kan jag inte lova, men det låter absolut som en bra
idé.
Namn: Svante & Maria Sjöstedt
Fastighet: Ingen nämnd
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Fråga: Vad gäller hållbar vattenförsörjning kopplat till den multikriterieanalys som gjorts i förstudien hade det varit bra med
separata avrinningsområden. För Tolkenalternativet är det
samma avrinningsområde som Öresjö. Blir det en kraftig förorening i Tolken rinner samma vatten ner till Öresjö. I detta
fall verkar Säven eller Frisjön vara bättre alternativ. Hur tänker
ni här?
PK: Precis som vi nämnt tidigare så var separata avrinningsområden något vi tittade på i multikriterieanalysen i förstudien. Säven och Frisjön fick högre poäng på detta kriterium än
Tolken men sammantaget fick Tolken bättre poäng.
Namn: Martin Brandhill
Förening: Viskans vattenråd i Ulricehamns kommun
Fråga: Jag är styrelseledamot för Viskans vattenråd i Ulricehamns kommun och har två frågor. Först, ni har haft samråd
med andra fiskevårdsnäringar, varför har inte vi blivit inbjudna
till samråd eller fått information om projektet från Borås Stad?
Sedan, vi har recipientkontroller i Tolken för Viskan för försurning med mera. Hur påverkas dessa av vattenuttaget?
AL: Först och främst är vi glada över att du deltar på samrådet
så att vi kan fånga upp era synpunkter. Vi som sökande har
även stor nytta över att ta del av recipientkontroller. Vi vill
gärna att ni yttrar er ordentligt, gärna skriftligen, i samrådet
så att vi får in era synpunkter. Vi försökte fånga upp så många
föreningar som möjligt innan detta möte men då har vi missat
er vilket vi ber om ursäkt för.

SW41192905/1

Martin Brandhill: Borås Stad har inte varit involverade i Viskans vattenråd. Detta uttag påverkar såklart oss och vi blev
lite tagna på sängen i och med att vi inte fått någon direkt information.
AL: Det är noterat.
Namn: Paul Häyhänen
Fastighet: Ingen nämnd.
Fråga: Jag har läst beslutsunderlaget för kommunfullmäktiges
inriktningsbeslut. Styrelseordföranden för Borås Energi och
Miljö säger själv att med redundans och erforderlig leveranssäkerhet menar man produktionskapacitet. Ingenstans har man
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definierat redundans som en ny råvattentäkt. En ny råvattentäkt är vad ni har undersökt, ni följer alltså inte er styrelseordförandes ord. Varför har ni inte undersökt de befintliga vattentäkterna som ni har nu?
PK: För oss har det alltid varit viktigt att få ytterligare en vattentäkt att ta vatten ifrån. Det finns tre delar att ta hänsyn till
för redundans – en ny vattentäkt, ny intagspunkt i staden och
ett nytt vattenverk.
Paul Häyhänen: Jag förstår att det är din åsikt men så tycker
uppenbarligen inte er styrelseordförande.
PK: Jag tror inte att vår styrelseordförande menat annorlunda
än vad jag nu säger, men jag har inte själv sett materialet du
hänvisar till.
Paul Häyhänen: Om man följer er styrelses rekommendation
och tar råvatten från befintliga täkter, tror ni då att det skulle
vara mer fördelaktigt ur miljö- och ekonomiaspekt?
PK: Det är inget vi har tittat på så det kan jag inte uttala mig
om, vi får i så fall återkomma kring detta.
Namn: Barbro Everitt
Fastighet: Ingen nämnd
Fråga: Miljökonsekvensbeskrivningen är det viktigaste. Det är
viktigt att utreda om vattnet i Tolken räcker, vad uttaget är
idag och vad det kommer att bli sen. Vem bestämmer vad regleringen i Tolkabro fortsättningsvis kommer att vara? Vad säger Ulricehamns kommun om projektet? Varför är det så bråttom att vi inte kan ha ett fysiskt möte? Ni har sagt att vattenskyddsområdet ska tas separat, varför?

SW41192905/1

AL: Miljökonsekvensbeskrivningen ska naturligtvis noggrant
utreda att det inte uppstår några dåliga effekter på miljön, det
är viktigast. Vi har haft samråd med Ulricehamns kommun och
fått in synpunkter, de har varit med i bilden. Vad gäller frågan
om regleringen vid Tolkabro så finns domen nu hos Vattenfall.
Vi kommer att ha diskussion med Vattenfall om att eventuellt
träffa avtal om regleringen. Annars får detta prövas av domstol då intresset av dricksvatten får ställas mot andra intressen. Den tidplan vi fått är en del av det inriktningsbeslut som
kommunfullmäktige har gett. Det är viktigt att få fram ett nytt
vattenverk så att Sjöbo vattenverk kan renoveras. Vi vet inte
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heller när det går att hålla ett fysiskt samrådsmöte. Trots vaccinationer kan det vara olämpligt av andra anledningar att ha
ett fysiskt möte. Vi kan inte skjuta på detta i obestämd tid.
Barbro Everitt: Vad kan vattenskyddsområdet innebära?
AL: Det finns redan idag ett vattenskyddsområde i området.
Sannolikt kommer vissa förändringar att behöva göras. Detta
kommer dock inte prövas i detta samråd utan vara föremål för
en egen prövning och ett eget samråd. För att vattenskyddsområde ska kunna göras är en förutsättning att tillstånd för
vattenuttag har getts.
Barbro Everitt: Vattenskyddsområde spelar stor roll då tillstånd
att ta vatten redan är klart.
AL: Om man får ta vatten för dricksvatten finns det krav från
bland annat livsmedelsverket, men också internationellt, om
att skydda vattnet.
Barbro Everitt: Är det osäkert kring regleringen i och med att
det är Vattenfall som innehar denna rätt nu?
AL: Det är en viktig fråga att hitta en regleringsstrategi/balans
mellan nivån i Tolken och flödena i Viskan.
Barbro Everitt: Men det är Vattenfall som äger denna rätt?
AL: Ja, det stämmer.
Namn: Mikael Ahremark
Fastighet: Vatunga 4:5.

SW41192905/1

Fråga: Jag har några frågor om förstudien som ligger till grund
för Tolkenalternativet och kommunfullmäktiges beslut. Det står
såhär i förstudien: “Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna fungera som råvattentäkt med avseende
på möjlig uttagskapacitet. Säven bedöms ha näst bäst förutsättningar kapacitetsmässigt och skulle troligen kunna fungera
som vattentäkt också.” Tittar man på Säven så har den 30 %
större volym och tre gånger så stor tillrinning som Tolken.
Vilka parametrar har jag missat som gör att Tolken är det
bättre alternativet?
PK: Jag har inte utredningen framför mig så jag kan inte ge
specifika svar men det är ändå så att ett antal konsulter har
bedömt att Tolken ska fungera för ett långsiktigt uttag av vatten. Det är bakgrunden till att Tolken har valts. Det finns skillnad på avrinning till de olika sjöarna men Tolken har bedömts
vara det bästa alternativet ur ett långsiktigt perspektiv.
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Mikael Ahremark: Men om sjöarna har ungefär lika stor yta,
men Säven har mycket mer tillrinning, hur kan man då komma
fram till att Säven är näst bäst?
HP: Jag var inte med i förstudien så jag kan inte säga något
mer exakt om den men du har naturligtvis rätt i din fundering.
En högre tillrinning som det är i Säven är såklart en stor fördel
i detta perspektiv. Jag vet inte om et möjligen kan ha varit så
att Säven inte har en vattendom som reglerar uttaget.
Mikael Ahremark: Det står inte i förstudien, det står bara möjlig uttagskapacitet.
PK: Vi har gjort en samlad bedömning för att bedöma uttagskapaciteten, det är inte bara tillrinning och volym som spelar
roll utan flera parametrar spelar in.
Mikael Ahremark: Hur lång tid skulle det ta att få en nivåreglering?
AL: I varje sjö kan man såklart begära rätt till reglering men
det är inte så lätt. Tvärtom är det en jätteprocedur. Från myndighetens sida är det inte populärt.
Mikael Ahremark: Så man kringgår detta genom att hävda att
Tolken har bättre uttagskapacitet?
AL: De olika parametrarna kommer att behöva presenteras
noga i ansökan, den fråga du ställer kommer att vara besvarad
i ansökan.
Mikael Ahremark: Jag har även en fråga om redundans kopplat
till uttag i samma vattensystem. I er utredning står det att Säven ingår i samma vattensystem?

SW41192905/1

PK: Säven ingår inte i Viskans vattensystem, i bedömningen
som gjorts i förstudien har vi också bedömt det olika. Frisjön
och Säven har bedömts ha högre värde avseende detta kriterium än Tolken som ligger i samma vattensystem som Öresjö.
Namn: Åke Jansson
Fastighet: Tärby-Ön 1:11
Fråga: Jag äger en stor fastighet som tangerar Viskan i cirka 4
kilometer mellan Gingri-Ö och Marsjöarna. Jag har två frågor.
Först kopplat till lägsta vattenflöde under sommartid. Kommer
vi att få bättre vattenföring vid låga flöden som det exempelvis
var under 2018? Den andra frågan rör flöden vintertid. Vi har
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vintertid höga flöden och problem med översvämningar, kommer detta att minska i samband med projektet?
HP: Gällande översvämningsfrågan kring Marsjöarna kan jag
generellt säga att Tolkenprojektet inte minskar riskerna för
översvämningar vid Marsjöarna. Det är ständigt en balansgång
mellan vattennivån i Tolken och flödet i Viskan. Man kan tänka
sig en regleringsstrategi som reglerar höga vattennivåer i Tolken och som gör att det oftare blir höga flöden i Viskan men så
behöver man inte heller göra. Regleringsstrategin är inget vi
gått i mål med, men det finns ingen automatik kring att strategin förbättrar förhållandena avseende översvämningsproblematiken vid Marsjöarna.
Åke Jansson: Kommer de lägsta flödena att öka med ert projekt? Annars blir det katastrof. Vi har haft uppmätt 101 l/s vid
Bosgården i Gingri 1982.
HP: Än så länge har vi strikt tillämpat 300 l/s som minimiflöde,
vilket är samma som Vattenfall tillämpar.
Åke Jansson: Kommer ni att behålla minimiflödet på 300 l/s?
HP: Det är för tidigt att säga, men de studier vi gjort utgår
ifrån det. Man får prioritera mellan flödet och nivån i Tolken.
Åke Jansson: Jonathan Bark har gjort en utredning för Sportfiskarna och påpekade vikten av att öka lågflödena och försöka
minimera risken för översvämningar vid Marsjöarna. Borås
Stad har en plan som går i samma riktning, men det känns
som projektet Tolken går i motsatt riktning.
HP: Motsatt riktning skulle jag inte säga men projektet har ett
annat syfte. Vi eftersträvar inte att försämra.

SW41192905/1

Åke Jansson: 2020 gjorde Vattenfall så att man övergick dämningsgräns för att inte öka på flödena nedtill och förvärra översvämningarna. Jag hoppas att ni tänker på detta också.
HP: Vi vill ogärna hamna i en situation med hög nivå i Tolken
och hög tillrinning till Viskan och Tolken. En fråga vi brottas
med är hur högt man vågar höja Tolken.
Åke Jansson: Det känns som en osäkerhet för oss, men verkligheten får visa hur det går.
Namn: Folke Svenson
Förening: Sundholmens Fiber
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Fråga: Hur ska Borås Energi och Miljö hantera fibergången från
Sundholmen till land?
AL: Vi är tacksamma att få klarhet i sträckningen på kabeln,
den som utför arbetet får se till att undvika kabeln så mycket
som möjligt och om det skulle behövas reparera denna. Ni ska
naturligtvis vara utan skada.
Folke Svenson: Det har pratats mycket om redundans idag. Är
tanken att vattenverket ska ligga någonstans i Borås och att
vattnet som renas i Sobacken kommer att släppas tillbaka till
Tolken?
AL: Vattnet kommer mestadels släppas ut nedströms.
Namn: Peter (samma som ovan)
Fastighet: Ingen nämnd
Fråga: I förstudien kan man läsa att i tidigare rapporter har
Tolken bedömts vara det sämsta alternativet men att Tolken
nu med en ny modell bedömts vara bäst. Avseende er viktningsmodell så ges 4 % av denna till tillrinningsområden vad
jag kan se. Störst vikt har getts till ekonomiska aspekter. De
övriga delarna delas med anläggningskostnader och då kommer man fram till att Tolken är bäst och billigast. Tolken ligger
högst i avrinningssystemet så det är ju självklart. De gamla
rapporterna omkullkastas alltså och Tolken bedöms i förstudien vara det bästa alternativet. De här andra rapporterna som
det hänvisas till i förstudien där Tolken sägs vara det sämsta
alternativet har jag försökt begära ut men inte fått tillgång till
då man hänvisar till sekretess. Jag vet att Borås Energi och
Miljö har fått JO-kritik tidigare kring sin sekretesshantering.
Hur har ni tagit åt er av denna kritik?

SW41192905/1

PK: Detta är en samrådsprocess för utredning av vattenuttag
från Tolken, det är vad vi ska diskutera, inte tidigare JO-kritik
mot Borås Energi och Miljö. Vi har haft åtta alternativ från början, sedan gick vi ner till tre, och nu har vi landat i att Tolken
är bäst. I början hade Tolken låga poäng men efter en noggrannare utredning bedömdes Tolken vara bäst.
Peter (samma som ovan): Vem har beslutat om poängmodellen som ni använder i förstudien?
PK: Den har satts upp efter kriterium som vi har bestämt.
Peter (samma som ovan): Vilka är vi?
PK: Borås Energi och Miljö har gjort utredningen.
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Peter (samma som ovan): SMHI-data har varit vägledande till
beslutet. Jag menar att det är otillförlitligt material.
PK: Det har vi tagit till oss sedan tidigare.
Peter (samma som ovan): I modellen som ni använder är det
många ekonomiska aspekter som tagits hänsyn till. Redundansen har inte vägts in så mycket utan det är snarare så att det
som varit billigt och bra för Borås Energi och Miljö har varit
viktigt.
PK: Jag håller inte med, det har varit en sammanvägd bedömning där ekonomi varit en av flera aspekter att ta hänsyn till.
Namn: Miles Mogren
Fastighet: Lerbäck 1:13
Fråga: Angående poängbedömningen som ligger till grund för
bedömningen av att Tolken är bästa alternativet. Jag tycker
inte att tidsaspekten ska hamna på oss. Nu sker allt snabbt,
snabbt, snabbt enligt er för att Sjöbo vattenverk inte ska
ramla i sönder. Det stämmer inte. Det går att hålla uppe Sjöbo
längre, det är något som teknikerna brukar lösa. Borås har ett
mål om att minska koldioxidutsläppen med 17 % per år. Hade
det inte varit bra att sjölägga ledningar från exempelvis
Ärtingen eller Säven jämfört med att gräva sig hela vägen från
Tolken till Borås?
AL: Angående tidsplanen rör det sig inte om några månader hit
eller dit. Det tar tid med en sådan här process. Blir ansökan föremål för överklagande kan det ta ännu längre tid. Att vänta
för att exempelvis kunna ha ett fysiskt samrådsmöte i höst är
inte möjligt med den tidsplan som vi har.
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PK: Koldioxidutsläpp har inte varit ett kriterium som vi haft
med i analysen.
Miles Mogren: Varför inte, är det inte viktigt för Borås Stad?
PK: Jo, men det har inte varit med.
Miles Mogren: Då tycker jag att ni ska lägga till det. Jag undrar
också hur lång tid det tar att renovera Sjöbo vattenverk? På
vissa ställen står det ett år och på andra fyra år, vad stämmer?
PK: Om man behåller Sjöbo vattenverk i drift tar renoveringen
fyra år, tar man det ur drift helt tar det ett år.
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Miles Mogren: Är det inte värt att vänta fyra år om man slipper
dränera Tolken? Miljö har endast viktats till 10 % enligt multikriterieanalysen i förstudien. Hur tänker man?
PK: Även om man hade viktat alla kategorier lika med 25 %
vardera så hade Tolken valts ändå då Tolken ändå fått bäst resultat.
Miles Mogren: Bedömningen har gjorts utan att man vet om
miljökonsekvenserna, det måste väl vara viktigt?
PK: Miljökonsekvenserna är vad man ska utreda nu.
Miles Mogren: Ja, och då ska man behöva opponera sig i domstol?
AL: Ni kan lämna synpunkter nu, men även senare när miljökonsekvensbeskrivningen är klar.
Miles Mogren: Kommer vi att få se denna när den är klar?
AL: Ja.
Namn: Erik Kantonen
Fastighet: Ingen nämnd.
Fråga: Det är konstigt att miljön har viktats 10 % i förstudien
när det under avsnitt 9.4 i samma studie framgår att Tolkens
miljöpåverkan är osäker jämfört med andra alternativ. Är
Borås Energi och Miljö beredd att omvärdera sitt val av Tolken
som alternativ om det visar sig att miljöpåverkan är större än
för andra alternativ?

SW41192905/1

AL: Miljöpåverkan kommer att tas upp i domstolsprövningen.
Skulle miljöpåverkan vara oacceptabel kommer tillstånd inte
att ges.
Erik Kantonen: Är fastigheterna kring Tolken del av en tänkt
omvandlingsplan för kommunalt va?
PK: Borås Stad har en va-plan där man tittar på omvandlingsområden på olika platser. Området kring Tolken är inte med i
denna i nuläget.
Namn: Mikael Ahremark
Fastighet: Vatunga 4:5
Fråga: Det är skrämmande att ni gällande frågan om redundant vattenverk inte har utrett att ta vatten från Öresjö genom
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ett annat vattenverk. Gällande avrinningen så skriver ni i förstudien ”den större andelen av Tolkens avrinningsområde (ca
33 %) som behövs till vattenförsörjningen jämfört med Säven
(13 %) och Frisjön (14 %) indikerar att konsekvenserna kan
bli något mer omfattande för Tolkenalternativet”. Resonemanget rör medeltillrinningen. Tittar man på hur det ser ut i
verkligheten så ska 300 l/s försvinna från Tolken till Viskan, då
ökar andelen av avrinningsområdet som behövs till vattenförsörjningen, det kan stiga upp till över 40 % av det vatten som
ska tas ut. Ett år var nederbörden 940 l/s. Worst case scenario
är om det inte kommer så mycket nederbörd. Även om 2018
som ni nämnt var ett varmt år så var det fortfarande nederbörd. 2018 hade Tolken en tillrinning på 2.1 m3/s. 2007 var
det betydligt torrare och då var tillrinningen 700 l/s. Här pratar
vi inte om redundans utan om små marginaler. Vad kommer
att hända när renovering av Sjöbo sker?
AL: Detta är en fråga som vi måste ta med i den alternativutredning som vi kommer ta med i ansökan.
Mikael Ahremark: Ni redovisar endast siffror som ser bra ut
(33 %), ni behöver redovisa verkligheten.
AL: Vi har räknat lite på statistik. Öresjö är en tillfällig renovering. Statistiskt sett ska inte lågflöden behöva ske under tiden
vi renoverar.
Mikael Ahremark: Låga flöden har det varit under flera år den
senaste tiden, exempelvis 1997, 2005, 2009 och 2013.
Namn: Karl-Johan Lennartsson
Fastighet: Ingen nämnd.

SW41192905/1

Fråga: Jag är kritisk till viktningen. Hur bör jag gå tillväga för
att ni ska omvärdera denna? Vem ska jag kontakta?
AL: Det beror på vilken väg du vill gå. Domstolen kommer att
pröva viktningen när man ansöker om tillstånd. Vill du styra
processen är det politikerna du får kontakta.
Karl-Johan Lennartsson: Min åsikt är att ett nytt vattenverk
bör byggas i Öresjö.
Namn: Åke Johansson
Fastighet: Tärby-Ön 1:11
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Fråga: När ni redovisar projektet säger ni att ni har perspektiv
fram till 2050, vad händer sen då?
AL: En domstol kommer inte att acceptera ett tillstånd med tid
som är allt för lång. Givetvis har man ett längre perspektiv än
2050 men det är svårt att veta hur framtiden kommer att se
ut.
Namn: Miles Mogren
Fastighet: Lerbäck 1:13
Fråga: När det gäller syrenivån vid botten av Tolken så talade
ni tidigare om att det inte var något problem. Tittar man på
Swecos värden så säger man att syrenivån på botten är låg
och förklarar det med att mycket skogsmaterial lägger sig där
och ruttnar. Det verkar dock som att gammal kunskap är
borta, sjön skiktar ju sig sommar och vinter och det blir en
fyragraders bassäng vid botten. Speciellt under vinter minskar
syret i bassängen då det inte är något atmosfäriskt utbyte av
syre. Det finns exempel på detta och att det blivit massfiskdöd
om man tar ut för mycket ut bottenvattnet. Jag vill också säga
att tillrinningen i Tolken kan man mäta på olika sätt, det
osäkraste sättet verkar vara SMIH:s nederbördsmätning då det
inte finns någon mätstation här.
ES: Mycket riktigt är det så att sjön skiktar sig under sommartid. Vi har inte genomfört analyser av detta under vintern.
Miles Mogren: Varför inte?
ES: Det är sommaren som är viktigast. Språngskiktet uppstår
av temperaturskillnader i botten- och ytskikt.
Miles Mogren: Finns det inte på vintern menar du?

SW41192905/1

ES: Det kan finnas.
Miles Mogren: Just det, det finns inget atmosfäriskt utbyte som
på sommaren.
ES: Atmosfäriskt utbyte finns inte på sommaren heller på
grund av det språngskikt som finns. Lägre syrenivåer finns redan idag. Skulle det bli syrefritt i hela sjön kan det leda till
fiskdöd. Anledningen till sjunkande syrehalter är dock organismer på botten. Under vintern när det är kallt så finns det mer
syre på botten, kallt vatten innehåller mer syre. Vi har inte
gjort några undersökningar vintertid på grund av is på sjön.
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Miles Mogren: Du menar att fiskdöden som skedde 1987 var
en tillfällighet i Tolken?
ES: Jag känner inte till det specifika fallet och är inte heller säker på att det rör samma placering i sjön, men uppgifterna är
intressanta.
Namn: Peter (samma som ovan)
Fastighet: Ingen nämnd
Fråga: Det verkar som att man hoppas på att det inte blir en
torr sommar under tiden som man renoverar Tolken. Det
känns dock som en osäkerhet. Vad är strategin om det ändå
blir så?
PK: Det som visats hittills med den minimitappning och de regleringsstrategier som vi testat så ska scenariot inte hända.
Peter (samma som ovan): Vi har diskuterat osäkerheten kring
data och Mikaels observationer var inte kul att höra. Vad är
planen om ni inte kan försörja staden med vatten under renoveringen? Att köra in vattentankar?
PK: Ett av skälen till att vi kollar på redundant dricksvattenproduktion och vattenverk är att om något skulle hända med
Sjöbo vattenverk så går det inte att lösa dricksvattenförsörjningen genom att köra in vattentankar.
Peter (samma som ovan): Det kommer ju aldrig gå att förutse
hur sommaren blir. Alternativet med att ta fyra år och bygga
om verkar mindre riskabelt.

SW41192905/1

PK: Om de utredningar vi gör påvisar sådana risker som du tar
upp nu måste vi såklart hantera detta, men det har inte utredningarna visat hittills.
AL: Vi tar med frågorna, domstolen skulle aldrig acceptera ett
sådant scenario.
Peter (samma som ovan): Vi har små marginaler, det är viktigt
att ni tar med detta.
Namn: Gunnar Öhlund
Fastighet: Ingen nämnd.
Fråga: Varför har förslaget om att bygga ett vattenverk intill
det nuvarande i Öresjö med intag från Öresjö och Ärtingen inte
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utretts ordentligt och framförts till politikerna? Kan ni inte
svara på detta ikväll så gör det gärna senare.
AL: I miljökonsekvensbeskrivningen kommer vi att redogöra
för de avfärdade alternativen och varför dessa avfärdats. Domstolen kommer då att få avgöra om det var korrekt.
Gunnar Öhlund: Jag är tacksam för detta men jag hoppas att
Borås politiker klart och tydligt kommer bli informerade om de
alternativ som inte är framförda på ett, enligt mig, riktigt sätt.
Namn: Mikael Ahremark
Fastighet: Vatunga 4:5
Fråga: Vi vill gärna veta varför man har lagt ner de andra alternativ som varit aktuella i utredningen och även till exempel
vad kostnaden för att pumpa vatten från Tolken, Frisjön respektive Säven är. Det hade varit skönt med transparens så
att vi får en förståelse för vilka grunder ni har för era beslut.
Det är inte så kul att vara invånare i en stad där man sekretessbelägger sådana viktiga underlag.
AL: Det som ska redovisas för att få ett tillstånd måste vara
tillräckligt tydligt för att domstolen ska kunna ta beslut kring
om det är det bästa alternativet. Vi kommer inte undan att ha
en tillräcklig transparens för de grunder och det underlag som
legat till grund för valet Tolken. Huvudalternativet bedömer
man främst i miljökonsekvensbeskrivningen och där är vi inte
ännu. Nu har vi fått en massa inspel från er som varit med på
samrådet och vi kommer att ta med detta framöver i de utredningar som kommer att ske. Du har även möjlighet att komma
med synpunkter på dessa utredningar.

SW41192905/1

Namn: Gunnar Öhlund
Fastighet: Ingen nämnd
Fråga: Det står ingenstans att vattnet i Tolken har bättre kvalitet, är det hemligt? I förstudien har alla vattentäkter samma
värde. Var kan jag hitta uppgifter om skillnaden på vattenkvaliteten i förstudien?
ES: Det ska finnas redovisat i bilagorna till de utredningar som
har gjorts. Kollar man på råvattenkvaliteten så sticker Tolken
ut som det bättre alternativet. Värdet på den kemiska syreförbrukning i Säven (mätt som COD-Mn) ligger runt 9-10 medan

20 (25)

Åtgärd

Filnamn:

PWAA0000-PL-MDMI-011

Sida:

21 (25)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

MDMI

Minnesanteckningar från
samrådsmöte med allmänheten och särskilt berörda
avseende vattenuttag från
Tolken

Mötestyp:

Status:

Projektmöte

Gällande

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Klara Nylander, Setterwalls Advokatbyrå

PW

AA

0000

2021-04-26

Punkt

Ansvar
Tolken ligger på ungefär 4. Mängden organiskt material indikeras alltså vara dubbel så hög. Tolken har bättre kvalitet i flera
parametrar.
Namn: Miles Mogren
Fastighet: Lerbäck 1:13
Fråga: Är det bäst för oss att ta med oss en advokat till domstolsprövningen? Jag tror vi kommer ha svårt att föra våra
synpunkter vidare i domstol.
AL: Det kan ni givetvis göra, är ni sakägare är ni tillförsäkrad
ersättning om ni har ett konkret enskilt intresse som påverkas.
För andra intressen än enskilda är det risk för att ombud är
något som får betalas ur egen ficka.
Namn: Karl-Johan Lennartsson
Fastighet: Ingen nämnd
Fråga: Jag vill återkomma till viktningstabellen som jag är kritisk till. Estetik har getts större viktning än miljön exempelvis.
Finns det riktlinjer exempelvis från Naturvårdsverket kring hur
en sådan här viktningstabell ska utformas eller har Borås
Energi och Miljö helt och hållet bestämt detta själv?
PK: En multikriterieanalys är ett standardsätt att använda när
man väger olika alternativ emot varandra, viktningen beror
dock på vilket projekt det gäller. Vid dricksvatten blir det naturligt att vikta vattenkvaliteten mer exempelvis.
Karl-Johan Lennartsson: Använder andra kommuner andra
viktningsprocent än Borås?

SW41192905/1

PK: Jag vet inte riktigt, det kan nog styras utifrån behoven i
olika kommuner.
Namn: Erik Kantonen
Fastighet: Ingen nämnd
Fråga: I maj och september finns det möjlighet att lyfta frågorna kring Tolken till kommunfullmäktige. Jag vill bara säga
detta till alla som medverkar på mötet idag.
Namn: Mikael Ahremark
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Fastighet: Vatunga 4:5
Fråga: Viktningsprocenten är något som ni har knåpat ihop,
det kan man ju göra lite som man vill. Det mest kostnadseffektiva alternativet har beräknats genom att dela handlingsalternativens beräknade totalkostnad med deras bedömda totalpoäng. Resultatet har blivit att Tolken är mest fördelaktig. Kollar man endast på ekonomin under en 30 årsperiod blir ändå
Säven billigare. Oavsett om vattenkvaliteten är bättre i Tolken
så har Säven billigare drift och underhåll. Vattenkvaliteten
måste vara inräknad i dessa kostnader eller? Exempelvis de
kemikalier som ska användas.
PK: Det är inte bara ekonomi vi har tittat på. För Säven var investeringskostnaderna lägre än Tolken men driftkostnaderna
var högre än för Tolken. Även kemikaliekostnaderna var högre
för Säven, men återigen var det en sammanvägning av flera
kriterier.
Mikael Ahremark: Det är väldigt konstigt att Säven inte hamnar högre än Tolken.
PK: Som jag sa, även om man ändrade viktningen och gav alla
kriterier samma vikt i procent (25 %) så är fortfarande Tolken
det bästa alternativet. Vi har inte skruvat på kriterierna för att
Tolken ska bli bästa alternativ. Det finns inget egenintresse
från Borås Energi och Miljös sida att välja Tolken. Vi har lyft
Tolkenalternativet för att Tolken är bäst helt enkelt.
Mikael Ahremark: Den utredning som ligger till grund för att
Tolken är bästa alternativet är ju helt missvisande.
PK: Det håller jag inte alls med om. Jag förstår inte vad du
menar.

SW41192905/1

Mikael Ahremark: Det är märkligt att du säger så, ni har haft
helt andra parametrar. Idag är första gången jag fått se en
rättvis bild från er, men de underlag som politikerna tagit beslut ifrån har varit helt missvisande.
Namn: Miles Mogren
Fastighet: Lerbäck 1:13
Fråga: Ni säger att ni viktar 40 %, 40 %, 10 % och 10 % i förstudien men att det blir samma resultat om ni hade viktat det
till 25 %, 25 %, 25 % och 25 %. Jag förstår att man kan mäta
allt förutom miljö och socialt. Hur har ni gjort denna bedömning, vilka aspekter har ni lagt in här?
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AL: En miljökonsekvensbeskrivning sker först i ansökningsmålet skarpt, man har inte möjlighet att bedöma varje alternativ
med den noggrannhet man går fram med. Domstolen kommer
att skärskåda om man inte har gjort en rättvis bedömning, då
kommer man inte få tillstånd.
Miles Mogren: Det är förvånande hur man kan ha med miljö
och socialt som en aspekt när ingen vet vad den innebär.
AL: I de bedömningar som görs inledningsvis är det mer översiktligt, sedan blir det noggrannare allt eftersom.
Miles Mogren: Hade man haft en miljöbeskrivning utifrån viktning med 25 % så hade det varit bättre än 10 %, det hade varit ett önskemål från oss som bor runt sjön.
Namn: Peter (samma som ovan)
Fastighet: Ingen nämnd
Fråga: Ni säger att det inte finns ett egenintresse att välja Tolken, är det inte så att Borås Energi och Miljö driver kraftverket
i Frisjön?
PK: Det stämmer.
Peter (samma som ovan): Då finns det ju ett egenintresse av
att inte välja Frisjön. Det finns reglering i Frisjön, ni har valt en
minimitappning som passar ert kraftverk. Detta egenintresse
har ni inte varit öppna med.
PK: Vi trodde från början att Frisjön var det bästa alternativet.
Sjön är dock olämplig ur vattendomens perspektiv. Det är en
för hög tillåten minimitappning för att Frisjön ska vara ett bra
alternativ.

SW41192905/1

Peter (samma som ovan): Ni har ju inkomst i Frisjön.
AL: Det är inte billigare att ta vattenkraft från Vattenfall än att
ta det från sig själv.
Namn: Åke Johansson
Fastighet: Tärby-Ön 1:11
Fråga: Är det skillnad på vattenkvaliteten för Säven kontra
Öresjö?
ES: Vi har inte tittat närmare på det så jag kan tyvärr inte ge
dig svar.
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Namn: Folke Svensson
Förening: Tolkens Fiskevårdsförening
Fråga: Man har sagt att man ska svetsa rören i norra änden av
sjön och bogsera ut till vattenuttaget, hur ska detta gå till? Hur
kommer man att hantera vattenintaget, ska man stänga av
sjön för fisket i denna del/i närheten av detta, eller hur gör
man?
DK: Min kollega Henrik har koll på detta men han kunde tyvärr
inte vara med ikväll på grund av covidsjuka. Det behöver dock
vara en tydlig arbetsplats och en tydlig beskrivning av denna
kommer vi lämna tillsammans med ansökan genom den tekniska beskrivningen. Jag vill inte gå djupare in i frågan nu med
risk för att säga fel. Angående din andra fråga kopplat till fisket så har vi inte diskuterat detta än, vi får återkomma.
Folke Svenson: Ersättning kan bli aktuell.
AL: Intagsgaller av en viss tät intervall kommer att användas,
dessutom får hastigheten på vattnet aldrig vara så hög att det
dras in fisk. Intagsordningen ska inte vara ett problem för fisket.
Namn: Karl-Johan Lennartsson
Fastighet: Ingen nämnd
Fråga: Gällande ersättningsfrågor. När ersättning betalas ut till
följd av projektet är det då va-kollektivet eller skattebetalarna
i Borås som betalar för dessa? Är investeringskostnader inkluderade i budgeten?
SW41192905/1

PK: Vad gäller de kostnader som är kopplade till projektet så
kommer dessa att bäras av va-kollektivet.
Karl-Johan Lennartsson: Är ersättningskostnader medräknade i
budgeten för projektet?
PK: De kostnader som är med i förstudien är endast kostnaderna för de olika alternativen som är jämförda, det kan tillkomma kostnader.

5

SAMRÅDSTID OCH FORTSATT ARBETE
AF går igenom var synpunkter kan lämnas fortsättningsvis.
Sista dagen att inkomma med synpunkter är den 10 maj 2021.
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Punkt

Ansvar
Man kan lämna synpunkter även efter detta datum men det
bästa är att inkomma i tid. Kommer synpunkterna in i ett senare skede kan utredningarna ha gått iväg i olika riktning och
det kan då bli svårare att ta hänsyn till synpunkterna, men
Borås Energi och Miljö bortser inte från sent inkomna synpunkter.
Synpunkterna kommer efter samrådet att sammanställas i en
samrådsredogörelse. Synpunkterna kommer bland annat att
beaktas vid framtagandet av ansökningshandlingarna såsom
miljökonsekvensbeskrivningen och tekniska beskrivningen.
Mötet förklaras avslutat.

SW41192905/1
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Åtgärd

Praktisk information om mötet
▪

Era mikrofoner och kameror kommer att vara avstängda under
mötets inledande del.

▪

Under frågestunden som kommer mot slutet av mötet finns
möjlighet att begära ordet genom att trycka på knappen ”räcka
upp handen”. Då får du gärna sätta på din kamera så du syns i
bild.

▪

Frågor och synpunkter som ställs skall beröra tillståndsansökan,
dvs inom ramen för samrådet.

▪

Om du ställer frågor - kom det är en fördel om du anger vem du
är och vilken fastighet eller förening du representerar för
protokollets skull.

▪

Vi kommer inte att använda chatt-funktionen under mötet.

▪

Vi kommer spela in presentationen för dokumentationens skull.
Under frågestunden kommer inspelningen stängas av.

Samrådsmöte
Datum: 2021-04-26

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Agenda
1. Praktisk information om mötet
2. Välkomna
3. Presentation av projektdeltagare
4. Samrådet och dess avgränsning
5. Information om projektet

6. Tillståndsprocessen och juridiska förutsättningar
7. Planerad vattenverksamhet
8. Områdets hydrologi och befintliga vattenverksamheter
9. Preliminära hydrologiska studier
10.Allmänna intressen och kommande biologiska utredningar
11.Inkomna frågor och frågor under mötet
12.Samrådstid och fortsatt arbete

Presentation av föredragshållare
Anders Fransson, projektledare

Borås Energi och Miljö AB

Anders Linnerborg, juridiskt ombud

Setterwalls Advokatbyrå AB

David Klemetz, uppdragsledare

Sweco Sverige AB

Övriga deltagare
Magnus Kårestedt, VD

Borås Energi och Miljö AB

Per Karlsson, affärsområdeschef VA

Borås Energi och Miljö AB

Andreas Ulveström, Teknisk chef

Borås Energi och Miljö AB

Göran Carlsson, Senior Advisor

Borås Energi och Miljö AB

Jonas Holmberg, Marknadschef

Borås Energi och Miljö AB

Emelie Sandberg, juridiskt ombud

Setterwalls Advokatbyrå AB

Klara Nylander, jurist

Setterwalls Advokatbyrå AB

Niklas Egriell, teknikansvarig
miljökonsekvensbeskrivning

Sweco Sverige AB

Håkan Persson, teknikansvarig hydrologi

Sweco Sverige AB

Henrik Carlsson, teknikansvarig teknisk
beskrivning

Sweco Sverige AB

Charlotte von Bahr, handläggare samråd

Sweco Sverige AB

Erik Sönergård, teknikansvarig vattenkvalitet

Sweco Sverige AB

Samrådet och dess avgränsning
▪

Samrådet föregår miljökonsekvensbeskrivningen och övriga
utredningar och syftar till att inhämta synpunkter och
frågeställningar för de vidare utredningarna.

▪

Samrådet kan och ska inte ge svar på alla frågeställningar. Detta
ska i stället ske i ansökan och de utredningar som biläggs denna.

▪

Samrådet ska inte syfta till argumentation om projektets vara
eller icke vara. Argumentation får ske i domstolsprövningen efter
att ansökan kungjorts.

Dricksvattenförsörjningen

Vattenverk

Borås Stad

Sjöbo
Dalsjöfors
Rångedala
Bredared
Hedared
Totalt

Borgstena

Fristad
Gingri

Hedared
Bredred

Sparsör

Rångedala

Sandhult
Frufällan

Sjöbo

Äspered

Tosseryd
Sjömarken
Dalsjöfors

Sandared
SLÄTTHULT

Gånghester
Dannike
Rydboholm
Aplared
Viskafors
Svaneholm
Kinnarumma

Antal anslutna personer
92 795
6 815
317
267
219
100 413

Bakgrund
▪

Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren genomfört
utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i
ett flergenerationsperspektiv.

▪

Både grundvatten- och ytvattentäkter har ingått i utredningen.

▪

Redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver förbättras.

▪

Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas.

▪

Kapaciteten behöver ökas för stadens utveckling med nya
invånare och nya företag/verksamheter.

▪

Sjöbo vattenverk som är från 1932 behöver renoveras.

▪

Målsättningen har varit att ta fram det alternativ som ger den
mest fördelaktiga vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år
2050.

Handlingsalternativ – Överblick

Yv A

Tolken

Yv B

Säven

Yv C

Frisjön

Gv A

Bollebygd

Gv B

Varnum

Inf A

Bollebygd
(inf. Gesebols
sjö)

Inf B

Varnum
(inf. Tolken)

Inf C

Dalsjöfors
(inf. Tolken)

Prognos framtida dricksvattenproduktion
Sjöbo vattenverk

Förstudie av alternativen Frisjön, Säven och Tolken
samt grundvattentäkterna

Långsiktig hållbar
dricksvattenförsörjning i
Borås Stad

Genomförandetid
Inkl. anläggningstid och
rådighet

Leveranssäkerhet
Inkl. reservkapacitet,
redundans inmatning och
separata
avrinningsområden

Vattenkvalitet
Inkl. råvattenkvalitet,
föroreningsrisk, hälsorisk
och estetisk kvalitet

Socialt och miljö
Inkl. motstående intressen,
energiförbrukning,
kemikalier och
miljökonsekvenser

Ekonomi
Inkl. investering och drift
och underhåll

Tolken har bäst förutsättningar
Förstudien visar att Tolken har de bästa förutsättningarna som
råvattentäkt:
▪ Tolken har en långsiktig hållbar uttagskapacitet.
▪ Tolken har den bästa råvattenkvalitén
–

▪
▪
▪
▪

Ger en enklare reningsprocess med lägre kemikaliebehov osv.

Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa
vatten till Borås.
Tolken medför redundant inmatning i dricksvattennätet jmf. med
Sjöbo vattenverk. Kan även erbjuda redundans för Dalsjöfors.
Tolkenalternativet medför lägst driftkostnader främst på grund av
sjöns vattenkvalitet och lokalisering.
Tolken har pekats ut som regionalt viktig dricksvattenresurs
av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sammantaget bedöms Tolken vara det mest fördelaktiga och
kostnadseffektiva alternativet.

KF – Inriktningsbeslut 2020-10-15
Inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning
Beslut:
▪

Kommunfullmäktige beslutade att sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om
framtida dricksvattenförsörjning.

▪

Kommunfullmäktige gav Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att
– genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt.
– att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och hur det
påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.
– att bevaka vattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv.

Investeringsbeslut kommer i ett senare skede och är beroende på vad detaljstudien
visar.

Projektfaser och övergripande aktiviteter
Preliminär tidplan
2020-10

ca 32 mån

2021-12

FAS 1

(Programskede)

FAS 3

FAS 2

Investeringsbeslut

(Avlämning och
uppföljning)

(Genomförande)

FFU

Initiering

Anbud
Kontrakt

Definiering
och tillstånd

Byggnation

Driftsättning,
provdrift och
prestandaprov

Förprojektering och kalkyl

Beslutsunderlag

2020-11
2021-1

2021-3

2021-10

2021-11
2022-8

Preliminär tidplan för tillståndsprövningen
▪

Tillståndsansökan enligt 11 kap. Miljöbalken.

▪

Inleds med samrådsprocess, avgränsningssamråd

Nov 2020Maj 2021
Samrådsprocess

Dec 2020 –
Sept 2021
TB och MKB,
kompletterande
undersökningar

Okt 2021
Ansökan om
tillstånd till
MMD

Vår 2022
Ansökan
kungörs och
skickas på
remiss

Juridiska förutsättningar
▪

Ansökans avgränsning
–
–

Vattenverket
Överföringsledningen

▪

Rådigheten

▪

Hänsyn till andra vattenverksamheter

▪

Hänsyn till enskilda intressen

▪

Hänsyn till motstående allmänna intressen som
naturvård och områdesskydd mm

▪

Ersättningsfrågor

Planerad vattenverksamhet
▪

Tillstånd till ytvattenuttag
- 32 000 m³/dygn i medeltal per månad (motsvarande ca 370 l/s)
- dock högst 40 000 m³ under ett och samma dygn (motsvarande 463 l/s)
I normalfall kommer Öresjö och Tolken användas samtidigt. Ovanstående uttag kan bli
aktuella när Sjöbo vattenverk renoveras eller när redundant behov så kräver.

▪

Tillstånd till att utföra tillhörande anordningar så som intagskonstruktion och
intagsledning

▪

Regleringsstrategi för Tolken kommer att studeras och eventuellt ingå i
tillståndsansökan

Övrigt som kommer att ingå ansökan:
▪

Skadebegränsande åtgärder och skadeavhjälpande villkor

▪

Tid för oförutsedd skada

▪

Uppskjutna prövningar

Landanslutning under utredning

Förslag till råvattenpumpstation, Sundholmen

Områdets hydrologi
▪

Tolkens avrinningsområde: 66 km2

▪

Viskans avrinningsområde (från Tolken
till inloppet i Öresjö): 360 km2

▪

Tolkens avrinningsområde motsvarar ca
18%

Figur: Viskans delavrinningsområden fram till inloppet i
Öresjö. Tolkens avrinningsområde visas runt sjön.

Tolkens del i Viskans flöde

Befintliga vattenverksamheter
Dämmet i Tolken

Kraftverk i Viskan
▪

Boga Kvarn

▪

Ågården

▪

Gingri

▪

Kröklingfors

Reglering av Tolken
Vattendom (från 1928)

▪

Tillåter ca. 2,4 m nivåreglering i
Tolken

▪

Tillåter nolltappning i Viskan
(förekom troligen regelbundet före
reglering)

Dagens reglering
▪

Jämnar ut flödet i Viskan

▪

Främst genom att öka lågflöden

▪

Undvika låga nivåer under
sommaren.

▪

Varieras ca. 1,2 m (övre delen av
spannet)

▪

Frivillig mintappning på 300 l/s

Historiska vattennivåer och flöden
▪ Historiska nivåer i Tolken

Låga
sommarnivåer
kring 226,6

Historiska vattennivåer och flöden
▪ Historiska flöden från Tolken 1995-2021
Maxtappning
feb 2020

Historiska vattennivåer och flöden
▪ Historiska flöden från Tolken och vid Bosgården (uppströms
Gingri) 2018
Mintappningen
större än
flödet vid
Bosgården

Pågående studie av regleringsstrategi
▪

Önskemål
– Undvika låga vattennivåer och flöden under sommaren

▪

Metod
– Lägre tappning under vintern/våren
– Ökade nivåer under våren
– Sjön sjunker under sommaren, men från ett högre utgångsläge

▪

Resultat
– För sommaren 2018 erhölls med vattenuttag nivåer i samma
storleksordning som de faktiska nivåerna 2018

Pågående studie av regleringsstrategi
Dämningsgräns

Sänkningsgräns +1,2m

Fortsatta hydrologiska studier
▪

Påverkan på vattenståndet i sjön och flödet ur Tolken till Viskan
till följd av vattenuttaget

▪

Hur denna påverkan kan minimeras genom annorlunda reglering
av Tolken

Allmänna intressen i Tolken
▪

Mycket högt naturvärde enligt Borås Stads
naturvårdsprogram

▪

Rikt fågelliv inkl. häckande storlom

▪

Lindö fågelskyddsområde inrättat för
skyddsvärd art

▪

Tolken är rik på fiskarter inkl. öring, sik,
siklöja, gös, ål och lake.

▪

Sundholmens naturreservat

▪

Strandskydd

Teckenförklaring

Karta från Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur

Allmänna intressen i Viskan
▪

Höga artvärden inkl. öring och stormusslor så som flodpärlmussla och äkta målarmussla

▪

Bland häckande fågelarter förekommer forsärla och strömstare

▪

Riksintresse Naturvård; Hökerum och Gingri, samt riksintresse Friluftsliv och Kulturmiljövård

▪

Natura 2000-området Mölarp och Kröklingshage

▪

Två naturreservat; Mölarp och Krölingshage

Teckenförklaring
Naturreservat
RI Kulturmiljövård
Natura 2000
RI Friluftsliv
RI Naturvård

Karta från Länsstyrelsens informationskarta

Biologiska undersökningar
-

Landinventering inkl
naturvärdesinventering vid
landanslutningarna (maj-juni)

-

Inventering av vattenvegetation
(juli – aug) och bottenfauna
(sept - okt) vid
landanslutningarnas grundomr.

-

Inventering av bottenfauna och
fisk i närmast
nedströmsliggande strömsträcka

-

Bedömning av stormusslor och
fisk i Gingri naturfåra

-

Tappningsundersökning

Karta från Länsstyrelsernas karttjänt Informationskartan Västra Götaland

Samrådet och dess avgränsning
▪

Samrådet föregår miljökonsekvensbeskrivningen och övriga
utredningar och syftar till att inhämta synpunkter och
frågeställningar för de vidare utredningarna.

▪

Samrådet kan och ska inte ge svar på alla frågeställningar. Detta
ska i stället ske i ansökan och de utredningar som biläggs denna.

▪

Samrådet ska inte syfta till argumentation om projektets vara
eller icke vara. Argumentation får ske i domstolsprövningen efter
att ansökan kungjorts.

Inkomna frågor
1. Hur kommer uttaget att påverka Tolkens vattennivåer och vilka konsekvenser
får det på växt- och djurliv, jord- och skogsbruk, sjötomter, enskilda brunnar
och sjövärmeledning?

Svar: Ambitionen är att inga oacceptabla skador ska uppstå till följd av
vattenbortledningen. Hur påverkan i detalj kan komma att bli är en av de frågor
som ska utredas inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen. Det är bland
annat av denna anledning som vi nu inhämtar synpunkter inom ramen för

samrådet.
2. Hur kommer uttaget att påverka Viskans flöde och vilka konsekvenser får det
på djurlivet så som fisk och stormusslor?
Svar: Minimiflödet i Viskan kommer inte att bli så lågt att skador ska behöva
uppstå för fisk och stormusslor, bland annat för att detta aldrig kommer att
accepteras av domstolen.

Inkomna frågor
3. Kommer ett minimivattenflöde att garanteras i Viskan?

Svar: I nuläget är det Vattenfall som är regleringshavare och som ytterst
avgör hur mycket vatten som släpps till Viskan. Från BEM:s utgångspunkt är
det givetvis avsikten att ett minimivattenflöde ska upprätthållas. Hur stort
detta kommer att bli är föremål för utredning och diskussioner med

Vattenfall.
4. Varför har Tolken valts framför andra alternativ så som Säven?
Svar: Som redan har redovisats har Tolken visat sig vara mest fördelaktigt
utifrån den multikriterieanalys som har utförts.

Inkomna frågor
5. Kommer pumpstationen på Sundholmen att orsaka störande ljud?
Svar: Eftersom pumpstationen kommer att vara inbyggd och dessutom
åtminstone delvis nedsänkt är det vår bedömning att bullerbidraget till
omgivningen blir begränsat. Det finns bullernormer från Naturvårdsverket
som måste innehållas, varför oacceptabelt buller aldrig tillåts av domstolen.
6. Hur kommer jag som ägare till kraftverk i Viskan att bli ersatt?
Svar: Ersättning ska utgå för den förlust som kan uppkomma i
kraftproduktionen. Den beräknas utifrån nuvärdet av den årliga framtida
skadan. Ersättningsfrågor hanteras i domstolsprövningen men oftast genom
att man träffar avtal på förhand. Senast under prövningen 2022 kommer
frågan att aktualiseras.
7. Varför ska jag lämna uppgifter om eventuella brunnar, sjö- och
jordvärmeledningar och enskilt avlopp på min fastighet?

Inkomna frågor
7. Varför ska jag lämna uppgifter om eventuella brunnar, sjö- och

jordvärmeledningar och enskilt avlopp på min fastighet?
Svar: Dessa uppgifter behövs för att BEM i detta mål ska kunna göra en
skadeutredning och bedöma sådana förändringar som kan uppkomma i
framtiden. Uppgifterna inhämtas alltså endast för att kunna tillvarata
kringboendes intressen. Uppgifterna kommer bara att användas i detta
ansökningsmål.

Inkomna frågor
8. När man sänker vattennivån i sjö blir inte syrenivån i botten av sjön noll

och dör då inte djur- och växtlivet?
Svar: Enligt pågående studie av regleringsstrategin kommer vattennivån inte
förändras utan fortsatt vara inom den övre delen av dämningsgränserna, dvs
+1,2 meter över sänkningsgräns till dämningsgräns. Samtidigt visar
studierna på att det inte finns något samband mellan låga vattennivåer och
låga syrenivåer i botten av sjön.

Fler frågor?
Tid för ytterligare frågor

Samrådstid och fortsatt arbete
Här kan du lämna dina synpunkter:
▪

Via Borås Energi och Miljös hemsida: https://borasem.se/nyttvattenverk

▪

Via e-post till: info@borasem.se

▪

Per post till: Borås Energi och Miljö, Box 1713, 501 17 Borås

Senast dag att inkomma med synpunkter är den 10 maj 2021
Efter samrådet:
▪

Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse

▪

Synpunkterna kommer bl.a. att beaktas vid framtagande av
ansökningshandlingarna så som miljökonsekvensbeskrivning och teknisk
beskrivning

Kontakt
Borås Energi och Miljö AB
Anders Fransson
Mobil: 0768-88 74 76

E-post: anders.fransson@borasem.se
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Plats:

Teams
Mötesprotokoll

1
Datum:

2021-02-22
Protokollförare:

Klara Nylander

Deltagare
Deltagare

Initialer

Närvarande

Distribution

Anders Fransson, Borås Energi och Miljö

AF

X

X

Anders Linnerborg, Setterwalls advokatbyrå

AL

X

X

Emelie Sandberg, Setterwalls advokatbyrå

ES

X

X

Klara Nylander, Setterwalls advokatbyrå

KN

X

X

Niklas Egriell, Sweco

NE

X

X

David Klemetz, Sweco

DK

X

X

Charlotte von Bahr, Sweco

CB

X

X

Håkan Persson, Sweco

HP

X

X

Anders Eidborn, Länsstyrelsen

AE

X

X

Rebecca Härd, Länsstyrelsen
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X

X

David von Sydow, Miljöförvaltningen

DS

X

X

Matilda Chocron, Miljöförvaltningen
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X

X
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Om fler än en person står i ”Ansvarig”-kolumnen gäller att den som är markerad som fetstil är den som ansvarar. Fortsättning på tidigare mötespunkt markeras med BM(byggmöte
nr) och i kursiv stil. I ”Åtgärd”-kolumnen anges följande klarställanden:
1. För information
2. För åtgärd innan nästa möte
3. För åtgärd till nästa möte
4. För åtgärd senast datum
5. Beslut
Möten markerade med 5 i fältet ”Åtgärd” tas bort till nästa möte. Informationspunkter markerade med 1 i fältet för ”Åtgärd” tas bort då tiden för upplysning är passerad, vanligtvis till
nästa möte.
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Punkt

1

Ansvar

MÖTETS ÖPPNANDE
AF hälsar alla välkomna, öppnar mötet och går igenom agendan för samrådet
AF: Samråd ska hållas med anledning av Borås Energi och
Miljö ABs (”BEM”) tillståndsansökan enligt 11 kap. miljöbalken
om uttag för dricksvattenproduktion i Borås kommun.
Samtliga deltagare presenterar sig kort.
MC: Ska Ulricehamns kommun inte delta i dagens möte?
AL: Nej, vi har fört samtal med Ulricehamns kommun tidigare
och delat upp mötena för att inte bli för många på en och
samma gång.

2

INFORMATION OM PROJEKTET
AF ger bakgrundinformation till projektet
Borås är en relativt stor stad som ökar med ca 800-1000 personer varje år. Samtidigt ökar även verksamheterna i staden.
Med bakgrund av detta är det viktigt med infrastrukturen i
Borås. BEM äger och förvaltar infrastrukturdelarna, bl.a. vad
gäller energi, VA, avfall och vattenkraftsstationer. BEM har
även ett affärsområde för biogas. Tittar man på dricksvattenförsörjningen så är det utbrett men framförallt är det Sjöbo
vattenverk norr om Borås som står för dricksvattenförsörjningen. Vattenverket tar vatten från Öresjö som ingår i Viskans vattensystem. Det finns även fler mindre vattenverk. Totalt finns många mil vattenledningar.

SW41263399/1
SW41220454/1

Sjöbo vattenverk är det vattenverk som försörjer Borås stad
med omnejd med dricksvatten. Det är ett ytvattenverk som
byggdes och togs i drift 1932, vilket innebär att det är gammalt. Idag står ursprungsverket kvar men det har renoverats
på 1960-talet och även byggts om 2010 då processtekniken
ökades och man kom upp till dess nuvarande kapacitet. De
gamla bassängerna är dock kvar och är i behov av renovering.
Ska renovering vara möjlig så måste man ta bassänger ur
drift, vilket innebär att det då inte kommer finnas någon vattenförsörjning till Borås. Med anledning av detta vill man
bygga ett nytt vattenverk, men också för att öka redundansen.
Den mikrobiologiska barriärverkan behöver också utökas.

2 (18)

Åtgärd

Filnamn:

PWAA0000-PL-MDPR-004

Sida:

3 (18)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

MDMI

Minnesanteckningar från
samrådsmöte med Länsstyrelsen Västra Götalands
län och Borås Stad

Mötestyp:

Status:

Projektmöte

Gällande

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Klara Nylander, Setterwalls advokatbyrå

PW

AA

0000

2021-02-22

Punkt

Ansvar
BEM har under de senaste åren genomfört utredningsarbete
för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. Både grundvatten- och ytvattentäkter har
ingått i utredningen. Målsättningen har varit att ta fram det alternativ som ger den mest fördelaktiga vattenförsörjningen till
lägsta kostnad till år 2050.
Ser man till prognosen för framtida dricksvattenproduktion så
kommer Sjöbo vattenverk nå sin maxkapacitet runt år
2025/2026. Sjöbo vattenverk har en maxkapacitet på cirka
30 000 m3/dygn i nuläget. I vissa fall kan man gå över denna
något men det leder till att vattenkvaliteten blir sämre. Just nu
ligger produktionen under gränsen. Borås stad är därför i behov av att antingen bygga om eller bygga nytt för att säkerställa infrastrukturen. Framtida prognoser visar att behovet av
vatten kommer ligga på ca 42 000 m3/dygn 2050.
De alternativ som BEM har utrett är beträffande ytvatten Tolken, Frisjön och Säven. För grundvatten har BEM utrett Bollebygd och Varnum. Tolken har visat sig vara det bästa alternativet. Tanken är att ta ytvatten från Tolken via en råvattenpumpstation upp till ett vattenverk där det renas och sedan
leds med självfall in till Borås stad. Genom att bygga ett nytt
vattenverk i anslutning till Tolken kommer det finnas två vattenverk för dricksvatten vilket gör att dricksvattenförsörjningen till kommunen kan ske redundant även om något av
verken behöver renoveras eller något annat skulle hända.
Tolken har bäst förutsättningar på grund av att den har högsta
uttagskapacitet och bäst råvattenkvalitet. Dessutom innebär
Tolkenalternativet minst energiåtgång för att pumpa vatten till
Borås, vilket medför lägst driftkostnader. Tolken har redundant
inmatning i dricksvattennätet jämfört med Sjöbo vattenverk.
Tolken kan även erbjuda redundans till Dalsjöfors.

SW41263399/1
SW41220454/1

Utifrån vad BEM utrett tog Kommunfullmäktige (KF) inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning 2020-10-15.
KF beslutade att sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om
framtida dricksvattenförsörjning. KF gav BEM i uppdrag att genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt,
att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut
och hur det påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun samt att bevaka vattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv.
AF går igenom tidsplanen för projektet. Denna löper fram till
2024/2025 då det måste finnas ett ombyggt vattenverk. Just
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nu är vi i fas 1 (programskede). Här tar vi fram kalkyler m.m.
för att se vad hela projektet kostar. I fas 1 söks även tillstånd
för vattenverksamhet. Utifrån vad som kommer fram i fas 1
läggs sedan underlag fram till BEM:s styrelse, KS och KF som
skall leda till ett investeringsbeslut. Investeringsbeslutet beräknas tas i början av 2022. Därefter tas rambeskrivningar och
förfrågningsunderlag fram, anbud lämnas och kontrakt träffas
med entreprenörer och leverantörer. Därefter sker byggnation,
driftsättning, testning av prestanda osv. Hela projektet beräknas vara klart i slutet av 2024/början av 2025.

3

INFORMATION OM PLANERAD VATTENVERKSAMHET
AL redogör för preliminär tidplan för tillståndsprövning och vad
tillståndsansökan kommer att innehålla.
Tillståndsansökan sker enligt 11 kap. miljöbalken. Tillståndsprövningen inleds med samrådsprocess. Samrådsprocessen
började i slutet av 2020 och är nu i full gång. Samrådsmöte
kommer att hållas med ytterligare subjekt framöver. Samrådsprocessen pågår så länge som den behöver. Samrådsprocessen kommer leda fram till att vi får in synpunkter som kan
ligga till grund för den tekniska beskrivningen (”TB”) och miljökonsekvensbeskrivningen (”MKB”). När processen väl kommit
så långt påbörjas de slutliga handlingarna och arbetet med att
ta fram ansökan till mark- och miljödomstolen.

SW41263399/1
SW41220454/1

Det är många intressen att ta hänsyn till när vatten tas ur en
sjö, både enskilda och allmänna. Ambitionen är att ansökan
om tillstånd ska skickas in till mark- och miljödomstolen i oktober 2021. När ansökan skickats in går den sedan ut på en
kompletteringsrunda. Först kommer berörda kommuner och
länsstyrelsen kunna lämna synpunkter. Under våren 2022
kommer ansökan förhoppningsvis vara så komplett att den kan
gå ut till allmänheten.
Det som rent praktiskt ska yrkas på är att man söker tillstånd
för bortledning av ytvatten, årsmedeluttag 11,7 Mm3/år, motsvarande 370 l/s. Även yrkande på maxuttag om 42 000
m3/dygn, motsvarande 486 l/s (observera att siffrorna är preliminära).
När Sjöbo vattenverk sedan är renoverat kommer dricksvattenförsörjningen i Borås ha ett redundant system, dvs ha möjlighet att använda båda sjöarna för att uttag ska ske så skonsamt som möjligt. Det kommer även ingå tillhörande anordningar, intagskonstruktioner och intagsledningar.
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Yrkande kommer också att göras om att få tillstånd till att utföra tillhörande anordningar så som intagskonstruktion och intagsledning.
Det kommer eventuellt ske förändringar i regleringen, som
främst berör intressen nedströms (kraftverksägare). Diskussion kommer att ske med berörda subjekt, vilket kommer vara
en central del i arbetet med att ta fram ansökan.
Vid vissa tider på året vill man hålla nivån i sjön något högre
än idag för att säkerställa att det finns vatten till kraftverksägarna och samtidigt se till att det finns vatten för dricksvattenförsörjning.
Det kommer även vara aktuellt att reglera ett antal skadebegränsande åtgärder och skadeavhjälpande villkor, exempelvis
handhavande av reglering och galler för vattenintaget. BEM vill
ha så tydliga villkor som möjligt i tillståndet för att det ska
vara tydligt för skadelidande vad som gäller om skada skulle
uppstå.
Det finns möjlighet att skjuta upp viss prövning under en prövotid. Det är svårt att säga nu men det kan komma upp frågor
under projektets gång som behöver skjutas upp till framtiden,
exempelvis påverkan på kraftproduktionen nedströms.

SW41263399/1
SW41220454/1

AL redogör för de olika landanslutningar som har undersökts.
Sjön är djup nog för att ha ledningarna på åtminstone två ställen. Vi har tittat på landanslutningar på olika ställen, södra och
norra alternativet. Det södra alternativet är huvudalternativ
just nu och innebär att man går via Borås stads fastighet på
Sundholmen. Pumpstationen kan då läggas på kommunens
mark och därefter kan ledning dras som är borrad under sjön
upp på land och vidare längst med en väg. Det norra alternativet har en annan bortledningspunkt. BEM ska titta närmare på
alternativen genom geofysiska utredningar. Detta ska göras så
att det märks så lite som möjligt.
Ett tredje alternativ finns också ännu längre norrut. I detta alternativ skulle intagsledningen vara precis på gränsen till Ulricehamns kommun.

4

INFORMATION OM ALLMÄNNA INTRESSEN VID
TOLKEN OCH VISKAN
CB redogör för allmänna intressen vid Tolken och Viskan
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Vid Tolken finns det naturreservat och fågelskyddsområde. Naturreservatet heter Sundholmen och ligger relativt nära det alternativ om landanslutning som AL nyss pratade om. Vid sjöns
västra sida är naturreservatet dominerat av lövskog. Även en ö
i Tolken, Holmen, ingår i naturreservatet. Här finns aldominerad skog och en slottsruin. Slottsruinen har höga värden för
fladdermöss.
I Tolkens norra delar finns en ö som är fågelskyddsområde sedan beslut från länsstyrelsen i maj 2020. Ön är skyddad på
grund av en art som häckar där men i beslutet råder sekretess
kring vilken art det rör. På ön råder tillträdesförbud mellan 1
mars och 1 juli.
Tolken är artrik och hyser bland annat öring, gös, lake, sik,
siklöja och ål. Öringen använder biflöden för reproduktion. Det
finns också mycket fågel kring sjön, bland annat storlom. Vi
kommer att undersöka vidare vilka arter som är strikt skyddade. Storlom är en fågelart som häckar och som vi undrar om
länsstyrelsen anser att det finns utredningsbehov för. Det finns
även värdefulla kulturmiljöer att ta hänsyn till vid Tolken,
bland annat slottsruinen på Holmen men även andra fornlämningar. Det är något som kommer tas hänsyn till vid bedömning av placering av landanslutningar.
För Viskan, som kan påverkas av flödet i Tolken, så finns det
riksintresse naturvård vid två områden. Det ena är vid Hökerum, området är dock inte särskilt kopplat till vattenmiljön.
Det andra området omfattar Viskan vid Gingri, forsar och fall
som har betydelse för fågelliv.
I området finns även riksintresse friluftsliv. Vid Gingri finns en
restaurerad kvarnmiljö, vandringsleder och fågeltorn.

SW41263399/1
SW41220454/1

Vid Viskan finns även utpekat natura 2000-område där Viskan
och Viskans vattenmiljöer ingår. Det finns bland annat
lövsumpskogar som kan ha koppling till vattenmiljöerna.
Det finns också naturreservat vid Gingri.
Gällande fiskarter så finns det öringbiotoper vid Gingri/Mölarp.
Det finns även lekområde för öring mellan Tolken och Mogden.
I Viskan finns även stormusslor. Flodpärlmussla finns framförallt i en av fårorna nedströms Mölarps kvarn (den norra) och

6 (18)

Åtgärd

Filnamn:

PWAA0000-PL-MDPR-004

Sida:

7 (18)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

MDMI

Minnesanteckningar från
samrådsmöte med Länsstyrelsen Västra Götalands
län och Borås Stad

Mötestyp:

Status:

Projektmöte

Gällande

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Klara Nylander, Setterwalls advokatbyrå

PW

AA

0000

2021-02-22

Punkt

Ansvar
vid sammanflödet av de två fårorna. Det finns också äkta målarmussla med höga tätheter nedströms Marsjöarna.
Utöver det finns det häckande fågel i Gingri-Mölarpsområdet
bl.a. strömstare och forsärla. Även kulturmiljö finns längs Viskan och vid Fristad-Gingri.
MC: Jag ser att ni använder karta från Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur i presentationen, har ni koll på länsstyrelsens karttjänst? Den är mer detaljerad och man ser inte
bara skyddad utan även skyddsvärd natur på denna.
CB: Vi har tittat på den kartan också. Vi använder Naturvårdsverkets karttjänst för mer översiktlig syn.
MC: Nu har ni berättat om alla möjliga naturmiljöer. Hur stort
påverkansområde tror ni att denna verksamhet har?
AL: MKB ska påvisa om det sker påverkan på dessa intresse. I
nuläget har vi inte genomfört dessa utredningar än.
CB: Tolken som vi avser att ta ut vatten ifrån rinner ner till
Öresjö. Längst med vattendraget fylls det på med mer vatten.
Vatten leds till Sobackens vattenledningsverk och släpps vid
Rydbyholm och därför beskriver vi endast vattenförekomsterna
till utsläppet. I MKB:n har vi främst tänkt utreda påverkan på
Tolken och Viskan ner till Viskans utlopp i Öresjö.
CB presenterar en lista på alla åtta vattenförekomster från Tolken till Rydboholm. Från Tolken till Öresjö, vilka kommer att
beskrivas mer ingående i MKB:n, finns fem vattenförekomster
varav två sjöar (Tolken och Mogden) och tre vattendrag (Viskan indelad i tre; Tolken till Mogden, Mogden till Marsjön och
Marsjön till Öresjö). Öresjö är en vattenförekomst och efter
Öresjö är Viskan indelad i två vattenförekomster.

SW41263399/1
SW41220454/1

Alla vattenförekomster har måttlig ekologisk status. Fiskars
vandringsmöjligheter är påverkade. Fisk och konnektivitet har
varit utslagsgivande för statusklassning. För Tolken gäller även
att låga syrehalter har varit utslagsgivande. Normen är god
ekologisk status.

5

PLANERADE BIOLOGISKA UTREDNINGAR, TOLKEN
OCH VISKAN
NE går igenom planerade biologiska utredningar för Tolken och
Viskan.
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Vi har diskuterat vad vi ska undersöka. Vi ska undersöka vattenvegetation (juli-augusti) och bottenfauna (september-oktober) samtidigt som vi ser hur det ser ut där vi ska dra ledningarna. Vi gör dessa två undersökningar där vi drar ledningarna.
Vi har även tänkt titta på strandanslutningarna där vi gör naturvärdesinventering. Bottenfauna och fisk avser vi undersöka
i Viskan, nedströms Tolkens utlopp.
HP har tittat på hur det rinner till vatten i Viskan. Gingri är
riksintresse och vi måste ha koll på hur vi påverkar detta, men
det är oftast en liten andel av vatten vid riksintresset Gingri
som kommer från Tolken. Vi ska ändå göra en bedömning av
påverkan på öring och flodpärlmusslor i Gingri. Vi har gjort
sökning på musselportalen. Det finns några inventeringar men
vi ska göra en undersökning av miljön och bedömning avseende stormusslor. Vi ska få koll på hur Vattenfall tappar vatten
i kraftverket. Det ingår i en dialog med Vattenfall. Även angående eventuella behov av en förändrad reglerstrategi avseende
Tolken. Vår preliminära bedömning är att svämplan med
sumpskogar i Gingri och nedströmsliggande Natura 2000-område inte påverkas av planerad vattenverksamhet.
Den mest relevanta fågelarten är storlom och de häckar normalt på öar. De ska även häcka i naturreservatet Sundholmen
enligt information på länsstyrelsens hemsida. En inventering
av storlom kan vara lämplig med syftet att se om den påverkas av om nivån på sjön höjs inför ett vattenuttag.

SW41263399/1
SW41220454/1

CB: Har länsstyrelsen några synpunkter på en inventering om
storlom/behov av detta? Samt om vilken art det är som är
skyddad på ön i norra Tolken?
RH: Har pratat med min kollega som arbetar med detta inför
mötet men han hade då inte satt sig in i underlaget och sa att
det var svårt att göra en bedömning nu. Det han skickade med
till mötet var att om ni tror att det finns en risk för att ett område av betydelse kan påverkas, kan vi behöva veta var. Ska
vi återkomma i frågan eller skickar ni ytterligare material som
han kan titta på?
NE: Ni kan ta med frågan. Ni har fågelexperten också. Så ni
kan ge ett råd till oss. Fågelinventering görs normalt under
maj-juli så vi behöver ha besked om behovet av detta, samt
koppling till den skyddade arten i norra Tolken så fort som
möjligt. Om vi ska inventera, bör vi då vänta tills ilandstigningsförbudet har upphört den 1/7?
RH: Jag kollar och återkommer om när de kan svara.
NE: Vi börjar planera fågelinventering i mars så vi behöver besked innan dess.
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CB: Angående sekretesskyddad art vore det önskvärt om
Länsstyrelsen tog reda på om den aktuella arten är känslig för
den planerade verksamheten och meddelade vilken art det är
om så är fallet.
MC: Naturvärdesinventeringen, vad har ni tänkt kring omfattning och tillägg?
NE: Det har vi inte kommit in på. Vi gör det enligt standard,
osäker på i vilken detaljeringsgrad. Vi har en dialog om hur vi
tar med övriga naturvärden. Kopplat till vattenverksamheten
är det främst strandområdet.
MC: Det är mycket skyddsvärda träd i området, kan vara bra
att titta på. Det finns träd som är inventerade, men inte alla.
NE: Du tänker på elementnivå?
MC: Ja där ni ska schakta och bygga osv.
NE: Charlotte har undersökt dokumentationen avseende värdefulla träd i området. Det finns flertalet värdefulla på och vid
Sundholmen.
MC: Det kan vara saker som inte är inventerade men som är
viktiga för framtiden. Det kan vara bra att ha koll. Skulle ni
göra en naturvärdesinventering för hela området eller bara där
ni ska göra saker?
NE: Bara där vattenverksamheter planeras.
MC: Då kanske ni ska fundera på om ni ska göra en mer detaljerad invertering i de berörda områdena.
NE: Ja, vi tar med oss det.
MC: Gällande fåglar vet jag att ornitologer inte alltid rapporterar in allt som händer. Däremot kan man kontakta ornitologer
för att få info.
NE: Har du någon kontaktperson?
MC: Gällande lom finns det en förening som bevakar intresset.
NE: Kan du maila kontaktuppgifter till lämpliga ornitologer?
MC: Ja det kan jag göra. Finns även ornitologiska föreningen.
NE: Vi tar gärna kontaktuppgifter till dessa personer.

SW41263399/1
SW41220454/1

AE: Ska det ingå i tillståndet att få reglera sjön?
AL: Vi är inte ensamma här då det finns regleringshavare idag.
Det krävs att vi kommer överens med kraftverksägare.
AE: Vattenkraftverken kommer omprövas först 2029 enligt den
nationella planen.
NE: Ja, det stämmer, vi har med oss den informationen.
DS: Angående tappning. Vi har redan en översvämningsproblematik i Viskan, nedströms Tolken. Det diskuteras i älvsamordningsgruppen (som leds av länsstyrelsen) att vi ska försöka
få ihop en gemensam tappningsstrategi över hela Viskan precis
som man gjort med andra vattendrag. Det är viktigt att man
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har med sig att älvsamordningen i den här frågan och att man
inte förvärrar problematiken för Borås med en ny regleringsdom. Det får inte bli en värre översvämningsproblematik. En
bra dom är ett bra verktyg.
AL: Vem är älvsamordningsgruppen bemannad av? Vilka ingår?
DS: Håkan Alexandersson på länsstyrelsen är samordnare,
men medlemmarna i gruppen är alla kommuner som vattendraget går igenom. En del av dammägarna ingår också.
AL: Vi ska säkra upp att det tas kontakt med dessa i samrådet.

6

BEFINTLIGA VATTENVERKSAMHETER
HP går igenom befintligt tillstånd för Tolken
Från Tolken rinner vattnet ner till Öresjö och passerar fyra
kraftverk där det som heter Gingri är det största, vilket ägs av
Vattenfall. Övriga tre är privatägda (Boga kvarn, Ågården,
Kröklingsfors). De regleras inte utan är strömkraftverk. Regleringen sker i Tolken. 2029 ska Viskan omprövas enligt den
nationella planen. Det berör samtliga dammägare.

SW41263399/1
SW41220454/1

Tolken har en vattendom från ca 1928, den tillåter ca 2.4 nivåreglering av sjön. Den tillåter även nolltappning i Viskan (förekom troligen regelbundet före reglering). Det är troligt att Tolken varit reglerad länge, även innan 1928, med tanke på industrier och behov av vatten längst med Viskan. Går vi tillbaka
till naturligt utseende av Tolken är det rimligt att anta att det
regelbundet under torra sommar har blivit riktigt torrt i vissa
delar av sjön. Dagens reglering jämnar ut flödet i Viskan genom att främst öka de lägsta flödena i Viskan. Vattenfall som
förfogar över regleringen av Tolken har åtagit sig en frivillig
mintappning på 300l/s. Den har dock underskridits någon gång
troligen. Vi har dock inte fått ta del av allt underlag från Vattenfall hittills. Vi har haft möte med dem och fått in viss information men inte faktiska siffror. De har dock informerat oss
om att sjön inte varieras 2.4 m i enlighet med domen utan regleras ungefär enligt översta halvan. Vattenfalls ambition är
att sjön ska stiga under våren inför sommaren, då den oftast
sjunker. Vattenfall försöker hålla upp sjön. När sjön sjunker för
mycket är folk kring sjön missnöjda.
HP visar bild med diagram på flödet längst Viskan (se nedan).
Medelflödet är det gröna strecket. Cirkeldiagrammen visar hur
stor andel av medelflödet som det planerade vattenuttaget
medför. Det finns planerat uttag om 370 l/s. Det kommer inte
behövas i normal drift när vi även tar vatten från Öresjö, men
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om Öresjö är stängt är det den nivån. 370 är cirka 1/3 av medelflödet som lämnar Tolken. Det är rätt så stor påverkan på
flödet. När man kommer nedåt så minskar denna del i cirkeldiagrammet. Det beror på att det sker mycket tillrinning längst
Viskan från andra håll. Cirkeldiagrammen är belägna vid kraftverk. Det krymper längre och längre nedströms. Detta är medelflöden. Vid för höga flöden kommer det mesta vattnet inte
från Tolken utan från andra områden. Vattenuttaget har inte
påverkan på högflödessituationer men på lågflödessituationer
är det tvärtom. Då har det stor betydelse.

SW41263399/1
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7

SAMMANFATTNING AV OLIKA INTRESSEN
HP går igenom en sammanfattning av vilka olika intressen som
finns i projektet
Fiskeintresset och naturvärden i Tolken och Viskan. Det finns
kraftverksintressen i Viskan. Kring Tolken och även längst Viskan finns det enskilda intressen, ex. strandägare, grävda brunnar, tekniska föremål och båtfart. Slutligen är även dricksvattenförsörjningen för Borås stad ett stort intresse. Intressena
får vägas mot varandra.

8

HYDROLOGISK PÅVERKAN OCH KOMMANDE UTREDNINGAR
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HP går igenom kommande hydrologiska studier
För kommande hydrologiska studier får vi undersöka vad vattenuttaget har för påverkan på naturmiljö, boende samt rekreation och påverkan på vattenkraft. Vidare får vi undersöka hur
denna påverkan kan minimeras. En ingång är om man kan reglera Tolken annorlunda för att förhindra påverkan. Man kan
också tänka sig att man behöver gå ner på lägre nivåer än tidigare. Man kanske vill gå ner på lägre mintappning också. Vi
har inte tillgång till exakta värden än då vi inte fått information
av Vattenfall. Vi har modellerat utifrån information från SMHI.

9

ÖVRIGA UTREDNINGAR
DK går igenom vilka övriga utredningar som kan tänkas behövas
Det vi har gjort hittills är batymetrisk sjömätning där vi identifierat djuphålorna och lämpliga uttag för sjöledningar. Vattenvolym under spångskitet har vi fått bra koll på. När vi får data
från Vattenfall får vi bättre kolla på hydrauliken. Vi håller på
att titta på lämpliga intagspunkter. Den södra djuphålan kommer vi i första hand titta på. Som Öresjö kommer vi utnyttja
två intagssilar på olika djup. Vi tittar även på lämpliga dragningar på land och landanslutningar. Det ska synkas med
andra projekt som BEM leder. Vi ska hitta bästa tänkbara landdragning. Vi har undersökt råvattenkvaliteten. Det finns även
annan data från tidigare år att falla tillbaka på.

10

JURIDISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
AL går igenom vad prövningen ska omfatta

SW41263399/1
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Vattenverket kommer ligga en bra bit från Tolken, det finns
ingen anledning att ta in den i prövningen. Pumpstationen kan
tas med i prövningen, men det finns också möjlighet att istället
ta med den i ledningsförrättningen, vi ska ta ställning till detta
efterhand.
Från pumpstationen kommer ledning och intagstub att vara en
del av prövningen. För att få utföra vattenverksamhet måste
man ha rådighet över land och vatten där man ska utföra vattenverksamheten. Man kan få rådighet genom avtal men också
genom att yrka på tvångsrätt. Vi hoppas inte på detta men det
kan bli på det sättet.
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Vi ska ta hänsyn till andra vattenverksamheter, både till de
som har tillstånd idag och de som kan utföras i framtiden. I
vissa fall kanske vi inte kan komma fram utan måste yrka på
åtgärd som ändrar deras rätt. Huvudregeln är att en vattendom gäller mot även senare tillkomna ansökningar.
Vi ska ta hänsyn till enskilda intressen, till exempel om det
skulle uppkomma skador på bryggor, stränder osv.
Vi måste också ta hänsyn till motstående allmänna intressen
som naturvård och områdesskydd m.m. Domstolen kanske behöver pröva ansökan i förhållande till strandskydd, biotopskydd mm. som annars hade behövt ha dispens. Sammanfattningsvis är det en omfattande prövning som rör många intressen.
RH: De juridiska förutsättningarna har vissa frågetecken. Kommer ni hinna landa i hur ni ska gå vidare? Det är en tight samrådsplan.
AL: En viktig del i detta är hur snabbt vi kan få tag i material
från Vattenfall. Regleringsstrategin är viktig och vi behöver
Vattenfalls medverkan Det är ett samråd med många intressen
som är inblandade. Vi måste ta hänsyn till de olika intressena
efter att man hört alla synpunkter. Det finns många nedströms
intressen och intressen i sjön. Hur regleringen sker och eventuellt behöver ändras är en viktig fråga.
AE: Varför har Vattenfall inte gett materialet hittills?
NE: De avser delge Borås kommun underlag om vattenregleringen. Vi kommer att få underlag inom kort troligen.
AL: Vissa uppgifter lämnas till länsstyrelsen och vissa till Energimyndigheten som de hade kunnat skicka, men det har inte
gått så fort som vi hade hoppats.

SW41263399/1
SW41220454/1

11

FÖRSLAG PÅ TIDPLAN FÖR SAMRÅD OCH KOMMUNIKATION
DK går igenom tidplan för samråd och kommunikation.
Vi är nu i slutet på februari och vi har haft ett antal möten med
Vattenfall, fiskevårdsföreningen och andra parter för att ge information, vi har varit tydliga med att de kommer kunna ges
ytterligare invändningar i skriftligt samråd.
Skriftliga samrådet kommer dras igång i slutet av mars.
Förslag på samrådsmöte 26/4.
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CB: Dagens möte syftar till att informera och få synpunkter på
samrådskrets och avgränsning. Vi vill ha vägledning om omfattning och detaljeringsgrad för MKB:n. Är det okej om vi
skickar det slutliga samrådsunderlaget även till er, och att det
är då vägledningen kommer? Det blir i början på maj.
RH: Ja det borde gå bra, så länge ni har fått all information
som ni behöver fram till dess.
DK: Vi har listat de samrådsparter som vi anser viktiga att
samråda med. Vi har även föreningar och organisationer. Där
har älvsamordningsgruppen tillkommit.
Samrådskretsen inkluderar:
Myndigheter
- Havs- och vattenmyndigheten
-

Naturvårdsverket

-

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

-

SMHI

-

Boverket

-

Statens jordbruksverk

-

Trafikverket

-

Riksantikvarieämbetet

-

Borås stad

-

Tekniska nämnden i Borås Stad

-

Miljö- och byggnadsnämnden i Borås Stad

-

Räddningstjänsten i Borås och Ulricehamn

-

Ulricehamns kommun

SW41263399/1
SW41220454/1

Föreningar och organisationer
- Naturskyddsföreningen (Borås och Ulricehamn)
-

Fiskevårdsområdesföreningen Ås-Tolken

-

Viskans vattenråd

-

LRF (Borås och Ulricehamn)

-

Södra skogsägarna

-

Södra Vings Hembygdsförening

14 (18)

Åtgärd

Filnamn:

PWAA0000-PL-MDPR-004

Sida:

15 (18)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

MDMI

Minnesanteckningar från
samrådsmöte med Länsstyrelsen Västra Götalands
län och Borås Stad

Mötestyp:

Status:

Projektmöte

Gällande

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Klara Nylander, Setterwalls advokatbyrå

PW

AA

0000

2021-02-22

Punkt

Ansvar
-

Sportfiskarna Väst

-

Älvräddarna

Kraftproducenter
- Vattenfall (Tolkens reglering, Gingri kraftverk)
-

Privatperson (Ågården kraftverk)

-

Kraftbolaget i Sverige AB (Kröklingfors kraftverk)

-

Privatperson (Bogakvarn kraftverk)

Särskilda berörda
- Alla ägare till fastigheter längs Tolkens strand samt
nedströms utloppet i Viskan 1 km.
DK: Har länsstyrelsen synpunkter på avgränsningen?
NE: Bör vi ta med ornitologisk förening i Borås?
MC: Ja, de har en hemsida. Västergötland ornitologiska förening, de hänger ihop med Birdlife Sverige. Det finns en undergrupp som heter Borås fågelgrupp men det är inte en egen förening.
AE: Jag funderade på om Svenska kraftnät ska läggas till om
det blir minskat flöde.
AL: Dem kan vi lägga till.

SW41263399/1
SW41220454/1

DK: Vi har en fråga om särskilt berörda. Där har vi förslag att
vi avgränsar nedströms utlopp till Viskan till 1 km samt alla
fastigheter längs Tolkens strand. Är det tillräckligt?
AL: Vi kommer kungöra så vi fångar upp alla, frågan är bara
vilka som ska få särskilt utskick.
RH: Ni nämnde att det finns ett stort antal brunnar, men finns
det avgränsning av vilka brunnar?
AL: Vilka beror på topografin, men det bör vara de längs stranden. De kommer vara inom influensområdet om de påverkas,
så de kommer tas upp i målet. De har möjlighet genom kungörelse att göra sin röst hörd.
RH: Vid Gässlösa finns ett vattenuttag för Gässlösa Kyrkliga
Samfällighet. Ganska långt nedströms.
AL: Det är så långt ned att påverkan på deras rätt blir väldigt
liten men den ska beaktas i prövningen
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DK: Även dikningsföretag kan bli aktuella om vi får dämda nivåer. Det står i domen att stränderna inte är lämpliga för jordbruk. Vi har därför släppt den tills vidare. Vi har kollat markavvattningsföretag och det finns inga i närområdet.
AE: Varför har ni valt att endast gå 1 km nedströms? En låg
nivå nedströms lär ju påverkas även efter 1 km ner till
närmsta sjö efter Tolken (Mogden).
AL: 1 km är grovt antagande. Ju närmare Tolken man kommer
desto större blir påverkan. Man skulle kunna ta det ner till
nästa sjö också, vi kan titta på frågan.
CB: Gällande samrådets utförande. Vad har ni för rekommendation om samrådsmöte under pandemitider? Vi har tänkt ha
ett möte men förslaget är att ha ett digitalt möte. Formerna
har vi inte beslutat ännu, men det är en fråga om Borås kommun eller länsstyrelsen har erfarenhet, bra och dåliga och om
de har synpunkter på detta? Det är viktigt att vi når även de
som inte är digitala.
DK: Vårt förslag är att vi gör ett utskick till särskild berörda
och kungörelse. Där vi lägger upp ett digitalt underlag. Man
ska även kunna få det fysiskt hos BEM eller på kommunen.
Sen blir det ett digitalt möte den 26 april. Det är de formerna
vi preliminärt funderat kring.
RH: Låter bra, jag har inga direkta synpunkter mot det. Bedömer ni att ni kommer nå de som behöver nås så är det tillräckligt. Ni får tillgodose distans och sådant till en lämplig plats att
hämta material.
AL: Det finns begränsning i Teams för hur många som kan
vara med, blir intresset mycket stort kan det behövas ett kompletterande möte efter. Runt sjön finns det hundratals som
skulle kunna vara intresserade av vara med i detta.

SW41263399/1
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Sammanfattningsvis har länsstyrelsen inte något emot att gå
vidare med förslaget om digitalt möte, men en eventuell flexibilitet behöver finnas.

12

INNEHÅLLSFÖRTECKNING I MKB
NE går igenom det tänkta innehållet i MKB:n
CB: Är det något särskilt vi bör lyfta Niklas?
NE: Det är väl flödet i Tolken och nivåer i Viskan. Vi vet inte
om vi behöver schakta i fornlämning, troligen inte. Om så är
fallet krävs särskilt tillstånd.
CB: Det tittar vi på.
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NE: Risk- och sårbarhetsfrågor omfattar flöden och vattennivåer men också i högsta gradredundansen i den allmänna vattenförsörjningen. För att göra en första tydlig redogörelse av
flöden och nivåer kontra risker föreslås i första hand de karakteristiska flödena och nivåerna med exempelvis HHW100 och
HHQ100. Om det visar sig finnas behov kan analyserna bygga
på med RCP 8,5 och liknande. Kan detta vara en bra inriktning
i arbetet?
HP: Jag hade tänkt fråga om det finns input på klimatpunkten i
innehållsförteckningen? Vad det finns för önskemål eller krav?
DS: Vilket klimatscenario man använder är inte jätteviktigt.
Det viktiga är att titta på ex. svenska kraftnäts utredning över
Viskan. MSB har gjort en annan utredning över Borås från
2018. De har ju klimatanpassade flöden på 100-års och 200års. Det är ett tips att titta på vilken klimatpålägg de har gjort.
Jag tror inte det gör jättestor skillnad om du kollar på 4,5 eller
8,5. Det gör inte jättestora utslag.
NE: Kan bli en dialog om MSB har synpunkter på vilka värden
som vi har angående sjönivåer och flöden i ån.
HP tar kontakt med MSB-samordnare.
HP: Klimatförändring som kan ge ökade maxflöden men också
minskade lågflöden och ökade problem kopplade till torka. Frågan är om redundans och säkring av vattentillgång till Borås är
samtidigt en viktig fråga. Hur väger man detta?
NE: Vi såg att det är en väldigt lite andel som av Viskanflödet
som kommer från Tolken så det gäller att hydrologianalyserna
läggs på en väl anpassad noggrannhetsnivå.

SW41263399/1
SW41220454/1

MC: Vilka nivåer kommer det vara, hur kommer vattnet i sjön
förändras? Kommer det vara mer än det som är i domen nu?
Hur kommer slutet på det här bli? Kommer det bli en högre reglering än det som är nu (1.2) eller enligt dom (2.4)?
HP: Vi har inte kommit i mål med studierna ännu, men ambitionen är att påverka så lite som det bara går. Den befintliga
domen är väldigt generös men vi tror inte det är en väg framåt
att yrka på utnyttjandet av hela domen. Vi ska försöka förändra så lite som möjligt utifrån hur det har varit sista tiden.
MC: Om man tror det kommer bli en förändring i regleringen
jämfört med nu, hur kommer utloppen då att förändras, främst
när det är mycket lågt? Under den torra sommaren 2018 var
det bl.a. bäckar som var nästintill torrlagda. Vid extremlägen,
hur ser påverkan ut då? Finns det skyddsvärda växter mm. vid
strandkanten?
NE: Vi kan fota väl valda mussel- och öringbottnar vid olika
flöden. Känner inte till några särskilt skyddsvärda växter i berörda vattenområdet. Vi har med oss frågan om strand- och
vattenvegetationen i det fortsatta arbetet.
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HP: Torra somrar är den största utmaningen, risk för att sänka
vattennivåerna i sjön men också risk för lägre tappning i den
övre delen av Viskan. Man hoppas kunna reglera detta genom
bl.a. högre vattennivåer vissa delar av året.
NE: Har kommunen inventerat musslor i Viskan?
MC: Kan kolla detta, vi har varit inblandade i de inventeringar
som skett längre ner men inte så högt upp. Återkommer om
jag hittar några rapporter.
CB: Det fanns inte många träffar i musselportalen kring Tolken, däremot en del vid Gingri.
MC: Musslor i sjöar och åar är dåligt undersökt. Det kan också
finnas lite just för att ingen har letat.

13

ÖVRIGA FRÅGOR
CB går igenom uppsamling av frågor.
MC: Ni skulle göra bottenfaunaundersökning. Var det där ni
ska gräva eller mer?
NE: Dels i sjöns grundområde där vi eventuellt ska gräva, dels
i Viskan strax nedströms Tolkens dämme. Vi har inte tänkt inventera musslor där. Det fanns bara musslor några kilometer
nedströms i Viskan samt nere vid Gingri.
MC: En person från Sportfiskarna skulle kunna ha information
om undersökningar som skett där. Jag mailar kontaktuppgifterna.
NE: Bra.
RH: Det finns ett diarienummer på detta ärende hos oss: 5317235-2021.
AF avslutar samrådsmötet kl. 15.12.

SW41263399/1
SW41220454/1
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Myndighetssamråd
Datum: 2021-02-22

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Agenda
1. Välkommen
2. Presentation av mötesdeltagare
3. Info om projektet
4. Info om planerad vattenverksamhet
5. Info om allmänna intressen, Tolken och Viskan
6. Planerade biologiska utredningar, Tolken och Viskan

7. Befintliga vattenverksamheter
8. Hydrologisk påverkan och kommande utredningar
9. Övriga utredningar
10. Juridiska förutsättningar
11. Förslag på tidplan för samråd och kommunikation
12. Innehållsförteckning i MKB
13. Frågor att diskutera

Dricksvattennät

VATTENVERK 5 ST.
HÖGRESERVOARER 16 ST.
Borgstena

TRYCKSTEGRARE 41 ST.
VATTENLEDNINGAR 647 KM

Fristad

Vattenverk

LÄNGJUM

Sjöbo
Dalsjöfors
Rångedala
Bredared
Hedared
Totalt

Gingri

Hedared
Bredared

Sparsör

Rångedala

KLINTEN

Sandhult

GÖTSERED

Frufällan

EKÅS

Sjöbo
RYA

Äspered

Tosseryd
Sjömarken

HESTRA

ÖNPARKEN

VINKELVÄGEN
TORP

Sandared

Dalsjöfors

PICKE 1

SLÄTTHULT
HULTABERG 1,2
HASSLALID

Gånghester
Målsryd

Rydboholm
SKANSEN

Aplared
ÅSAHAGEN

Viskafors
Svaneholm
Kinnarumma

Dannike

Antal anslutna personer
92 795
6 815
317
267
219
100 413

Bakgrund


Sjöbo vattenverk som är från 1932 behöver renoveras.



Kapaciteten behöver ökas för stadens utveckling med nya
invånare och nya företag/verksamheter.



Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas.



Redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver förbättras.



Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren genomfört
utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i
ett flergenerationsperspektiv.



Både grundvatten- och ytvattentäkter har ingått i utredningen.



Målsättningen har varit att ta fram det alternativ som ger den
mest fördelaktiga vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år
2050.

Prognos framtida dricksvattenproduktion
Sjöbo vattenverk

Handlingsalternativ – Överblick

Yv A

Tolken

Yv B

Säven

Yv C

Frisjön

Gv A

Bollebygd

Gv B

Varnum

Inf A

Bollebygd
(inf. Gesebols
sjö)

Inf B

Varnum
(inf. Tolken)

Inf C

Dalsjöfors
(inf. Tolken)

Sjön Tolken har bäst förutsättningar
Utredningarna visar att Tolken har de bästa förutsättningarna som
råvattentäkt:


Tolken har den högsta uttagskapaciteten.



Tolken har den bästa råvattenkvalitén.



Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa
vatten till Borås.



Tolkenalternativet medför lägst driftkostnader.



Tolken har redundant inmatning i dricksvattennätet jmf. med
Sjöbo vattenverk. Kan även erbjuda redundans för Dalsjöfors.



Sammantaget bedöms Tolken vara det mest kostnadseffektiva
alternativet.

KF – Inriktningsbeslut 2020-10-15
Inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning
Beslut:



Kommunfullmäktige beslutade att sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om
framtida dricksvattenförsörjning.



Kommunfullmäktige gav Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att
– genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt.
– att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och hur det
påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.
– att bevaka vattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv.

Investeringsbeslut kommer i ett senare skede och är beroende på vad detaljstudien
visar.

Projektfaser och övergripande aktiviteter
2020-10

2021-12

FAS 1

2022-4

2024-12

(Programskede)

FAS 3

FAS 2

Investeringsbeslut

(Avlämning och
uppföljning)

(Genomförande)

FFU

Initiering

Anbud
Kontrakt

Definiering
och tillstånd

Byggnation

Driftsättning,
provdrift och
prestandaprov

Förprojektering och kalkyl

Beslutsunderlag

2020-11
2021-1

2021-3

2021-10

2021-11

6 mån

18 mån

2022-10
2022-8

8 mån

2024-4

Preliminär tidplan för tillståndsprövningen
 Tillståndsansökan enligt 11 kap. Miljöbalken.
 Inleds med samrådsprocess, avgränsningssamråd

Nov 2020Maj 2021
Samrådsprocess

Dec 2020 –
Sept 2021
TB och MKB,
kompletterande
undersökningar

Okt 2021
Ansökan om
tillstånd till
MMD

Vår 2022
Ansökan
kungörs och
skickas på
remiss

Planerad vattenverksamhet


Tillstånd till ytvattenuttag (preliminära siffror)
- Årsmedeluttag 11,7 Mm³/år (motsvarande 370 l/s)
- Maxdygnsuttag 42 000 m³/dygn (motsvarande 486 l/s)



Tillstånd till att utföra tillhörande anordningar så som
intagskonstruktion och intagsledning



Förändringar i regleringen?



Skadebegränsande åtgärder och skadeavhjälpande villkor



Tid för oförutsedd skada



Uppskjutna prövningar?

Landanslutningar

Allmänna intressen, Tolken och Viskan
Tolken



Naturreservat



Fågelskyddsområde



Fisk och fågel



Kulturmiljöer

Viskan


RI Naturvård



RI Friluftsliv



Natura 2000



Naturreservat



Fisk, musslor, fågel



Kulturmiljöer

Karta från Naturvårdsverkets karttjänt Skyddad natur

Miljökvalitetsnormer
Vattenförekomst

Aktuell status

Norm

Tolken

Ekologisk: Måttlig

God ekologisk status

Kemisk: Uppnår ej god

2021
God kemisk status

Viskan - Tolken till

Ekologisk: Måttlig

God ekologisk status

Mogden

Kemisk: Uppnår ej god

2021
God kemisk status

Mogden

Ekologisk: Måttlig

God ekologisk status

Kemisk: Uppnår ej god

2021
God kemisk status

Viskan - Mogden till

Ekologisk: Måttlig

God ekologisk status

Marsjön

Kemisk: Uppnår ej god

2021
God kemisk status

Viskan - Marsjön till

Ekologisk: Måttlig

God ekologisk status

Öresjö

Kemisk: Uppnår ej god

2021
God kemisk status

Öresjö

Ekologisk: Måttlig

God ekologisk status

Kemisk: Uppnår ej god

2021
God kemisk status

Viskan - Öresjö till

Ekologisk: Måttlig

God ekologisk status

centrala

Kemisk: Uppnår ej god

2021

Borås

God kemisk status

Viskan - centrala

Ekologisk: Måttlig

God ekologisk status

Borås till

Kemisk: Uppnår ej god

2021

Svaneholm

God kemisk status

Planerade utredningar i Tolken/Viskan
Biologiska undersökningar
-

Inventering av vattenvegetation
(juli – aug) och bottenfauna
(sept - okt) vid
landanslutningarnas grundomr.

-

Landinventering inkl NVI vid
landanslutningarna (maj-juni)

-

Bottenfauna + fisk i närmast
nedströmsliggande strömsträcka

-

Undersökning och bedömning av
stormusslor och fisk i Gingri
naturfåra (aug – sept)
Karta från Länsstyrelsernas karttjänt Informationskartan Västra Götaland

Befintliga vattenverksamheter


Reglering av Tolken



Kraftverk i Viskan
–
–
–
–

Boga kvarn
Ågården
Gingri
Kröklingfors

Gingri
Kröklingfors

Ågården

Boga Kvarn
Tolken

Tolkens vattendom och reglering
 Vattendom (från 1928)
– Tillåter ca. 2,4 m nivåreglering i Tolken
– Tillåter nolltappning i Viskan (förekom troligen
regelbundet före reglering)
 Dagens reglering
– Jämnar ut flödet i Viskan
• Främst genom att öka lågflöden

– Eftersträvar tämligen höga nivåer i Tolken under
sommaren
– Varieras ca. 1,2 m (övre delen av spannet)
– Frivillig mintappning på 300 l/s (har dock underskridits)

Flödet längs Viskan samt vattenuttag

Vattenuttag
370 l/s

Linjetjocklek = Illustrerar medelflöde
Cirkeldiagram = Vattenuttagets andel av medelflödet

Sammanfattning av olika intressen
 Fiskeintresset och naturvärden i Tolken och Viskan
 Kraftverksintresset
 Enskildas intressen, tex strandägare, grävda brunnar,
tekniska föremål och båtfart
 Dricksvattenförsörjningen för Borås Stad

Kommande hydrologiska studier
 Påverkan från vattenreglering med vattenuttag
– Naturmiljö
– Boende samt Rekreation
– Vattenkraft
 Hur kan denna påverkan minimeras?
– Reglera Tolken annorlunda?
– Möjligt att höja nivåerna under vinter/vår?

Övriga utredningar


Batymetrisk sjömätning (utförd)

----Hydrologisk-hydraulisk modellering
(pågående)
------



Lokalisering av intagspunkt
(pågående)



Ledningsdragning inkl landanslutning
(pågående)

-----



Vattenvolym under språngskikt
(utförd)



Råvattenkvalitet (utförd)

-------

Juridiska förutsättningar


Ansökans avgränsning
–
–

Vattenverket
Överföringsledningen



Rådigheten



Hänsyn till andra vattenverksamheter



Hänsyn till enskilda intressen



Hänsyn till motstående allmänna intressen som
naturvård och områdesskydd mm

Förslag på tidplan för samråd och
kommunikation


Samrådet utgör ett avgränsningssamråd
– Önskar Länsstyrelsens vägledning av MKBns omfattning och detaljeringsgrad
inklusive upplägg av undersökningar.

Feb
Möten med
myndigheter/
företag/organisationer
Upprättande av SU
Skriftligt samråd
Utskick och kungörelse
Samrådsmöte 26/4
Samrådsredogörelse

Mars

April

Maj

Juni

Samrådskrets
Myndigheter
–
–
–
–
–
–
–

Havs- och vattenmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Boverket
Trafikverket
Borås stad
Miljö- och byggnadsnämnden i Borås Stad
Ulricehamns kommun

-

Naturvårdsverket
SMHI
Statens jordbruksverk
Riksantikvarieämbetet
Tekniska nämnden i Borås Stad
Räddningstjänsten i Borås och Ulricehamn

-

Fiskevårdsområdesföreningen Ås-Tolken
LRF (Borås och Ulricehamn)
Södra Vings Hembygdsförening
Älvräddarna

Föreningar och organisationer
–
–
–
–

Naturskyddsföreningen (Borås och Ulricehamn)
Viskans vattenråd
Södra skogsägarna
Sportfiskarna Väst

Kraftproducenter
–
–

Vattenfall (Tolkens reglering, Gingri kraftverk)
- Privatperson (Ågården kraftverk)
Kraftbolaget i Sverige AB (Kröklingfors kraftverk) - Privatperson (Bogakvarn kraftverk)

Särskilt berörda
–

Alla ägare till fastigheter längs Tolkens strand samt nedströms utloppet i Viskan ca 1 km.

Fråga: Synpunkter på avgränsningen?

Samrådets utförande
 Rekommendation om samrådsmöte i pandemitid?
– Digitalt möte föreslås, erfarenheter och/eller synpunkter på det?
– Delaktighet

Innehållsförteckning i MKB


Icke-teknisk sammanfattning



Administrativa uppgifter



Beskrivning av planerad verksamhet



Avgränsning av MKB



Alternativ



Hydrologi och hydraulik



Områdesbeskrivning för Tolken och Viskan
–
–
–
–
–
–
–



Allmänt
Planförhållanden
Riksintressen
Skyddade områden
Naturvärden
Friluftsliv
Kulturmiljövärden

Enskilda intressen



Förutsett miljöpåverkan
–
–
–
–
–
–
–



Nivåer i Tolken och flöden i Viskan
Planförhållanden
Riksintressen
Skyddade områden
Naturvärden
Friluftsliv
Kulturmiljövärden

Miljökvalitetsnormer
–
–

Beskrivning av gällande normer
Påverkansbedömning av relevanta
kvalitetsfaktorer



Risk och sårbarhet



Klimatförändringar



Påverkan på enskilda intressen



Skadeförebyggande åtgärder



Förslag till kontroll



Sammanfattad konsekvensbedömning



Referenslista

Fråga: Synpunkter på innehållsförteckning i MKB?

Uppsamling av frågor


Avgränsning av påverkansområdet för miljöpåverkan?
-

Avser nämna vattenförekomster ner till reningsverkets utlopp men fokusera

på Tolken ned till utloppet i Öresjö



Utredningar
- Diskussion om behov av lominventering
- Behov av ytterligare utredningar?



Avgränsning av samrådskrets
- Synpunkter på förslaget?



Rekommendation om samrådsmöte i pandemitid?



Synpunkter på innehållsförteckning i MKB?

Kontaktuppgifter
Borås Energi och Miljö AB
Anders Fransson
Mobil: 0768-88 74 76

E-post: anders.fransson@borasem.se

Bilaga 7.3

Avstämning och information – Stadsarkitekt och
Stadsantikvarie, Borås stad
Datum: 2021-03-18

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Agenda
1. Inledning
2. Presentation av mötesdeltagare

3. Information om projektet
4. Information om planerad verksamhet Sundholmen
5. Frågestund och övriga frågor

Dricksvattennät

VATTENVERK 5 ST.
HÖGRESERVOARER 16 ST.
Borgstena

TRYCKSTEGRARE 41 ST.
VATTENLEDNINGAR 647 KM

Fristad

Vattenverk

LÄNGJUM

Sjöbo
Dalsjöfors
Rångedala
Bredared
Hedared
Totalt

Gingri

Hedared
Bredared

Sparsör

Rångedala

KLINTEN

Sandhult

GÖTSERED

Frufällan

EKÅS

Sjöbo
RYA

Äspered

Tosseryd
Sjömarken

HESTRA

ÖNPARKEN

VINKELVÄGEN
TORP

Sandared

Dalsjöfors

PICKE 1

SLÄTTHULT
HULTABERG 1,2
HASSLALID

Gånghester
Målsryd

Rydboholm
SKANSEN

Aplared
ÅSAHAGEN

Viskafors
Svaneholm
Kinnarumma

Dannike

Antal anslutna personer
92 795
6 815
317
267
219
100 413

Bakgrund
▪

Sjöbo vattenverk som är från 1932 behöver renoveras.

▪

Kapaciteten behöver ökas för stadens utveckling med nya
invånare och nya företag/verksamheter.

▪

Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas.

▪

Redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver förbättras.

▪

Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren genomfört
utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i
ett flergenerationsperspektiv.

▪

Både grundvatten- och ytvattentäkter har ingått i utredningen.

▪

Målsättningen har varit att ta fram det alternativ som ger den
mest fördelaktiga vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år
2050.

Prognos framtida dricksvattenproduktion
Sjöbo vattenverk

Handlingsalternativ – Överblick

Yv A

Tolken

Yv B

Säven

Yv C

Frisjön

Gv A

Bollebygd

Gv B

Varnum

Inf A

Bollebygd
(inf. Gesebols
sjö)

Inf B

Varnum
(inf. Tolken)

Inf C

Dalsjöfors
(inf. Tolken)

Sjön Tolken har bäst förutsättningar
Utredningarna visar att Tolken har de bästa förutsättningarna som
råvattentäkt:
▪

Tolken har den högsta uttagskapaciteten.

▪

Tolken har den bästa råvattenkvalitén.

▪

Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa
vatten till Borås.

▪

Tolkenalternativet medför lägst driftkostnader.

▪

Tolken har redundant inmatning i dricksvattennätet jmf. med
Sjöbo vattenverk. Kan även erbjuda redundans för Dalsjöfors.

▪

Sammantaget bedöms Tolken vara det mest kostnadseffektiva
alternativet.

KF – Inriktningsbeslut 2020-10-15
Inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning
Beslut:
▪

Kommunfullmäktige beslutade att sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om
framtida dricksvattenförsörjning.

▪

Kommunfullmäktige gav Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att
– genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt.
– att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och hur det
påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.
– att bevaka vattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv.

Investeringsbeslut kommer i ett senare skede och är beroende på vad detaljstudien
visar.

Projektfaser och övergripande aktiviteter
2020-10

2021-12

FAS 1

2022-4

2024-12

(Programskede)

FAS 3

FAS 2

Investeringsbeslut

(Avlämning och
uppföljning)

(Genomförande)

FFU

Initiering

Anbud
Kontrakt

Definiering
och tillstånd

Byggnation

Driftsättning,
provdrift och
prestandaprov

Förprojektering och kalkyl

Beslutsunderlag

2020-11
2021-1

2021-3

2021-10

2021-11

6 mån

18 mån

2022-10
2022-8

8 mån

2024-4

Övergripande tidplan för tillståndsprövningen
▪ Tillståndsansökan enligt 11 kap. Miljöbalken.
▪ Inleds med samrådsprocess, avgränsningssamråd
▪ Möten med kraftproducenter, intressenter, berörda
fastighetsägare osv.
▪ Samrådsmöte 26/4, 2021

Nov 2020Maj 2021
Samrådsprocess

Dec 2020 –
Sept 2021

Okt 2021

TB och MKB,
kompletterande
undersökningar

Ansökan om
tillstånd till MMD

Vår 2022 Ansökan
kungörs och
skickas på remiss

Råvattenintag och sjöledning
▪ Batymetriundersökningar
(bottennivåer, struktur och
djup).
▪ Två alternativa intagspunkter
(djuphålor, ca 25 meters djup)
har studerats.
▪ Råvattenprovtagningar har
Alternativ 2
skett i den södra djuphålan
▪ Utredningar gällande lämpliga
landanslutningar och placering
av pumpstation
samt 1
Alternativ
ledningsdragningar pågår

Sundholmen

Alternativ 2

Alternativ 1

Landanslutningar

Styrd borrning och genomförbarhet
▪

Efter ett första utlåtande är styrd borrning genomförbart i alla
alternativ.

▪

Produktionen av ledningar görs lämpligast på annat håll och
bogseras fram.

▪

Aspekter som öppna ytor/befintliga vägar, markägarförhållanden, geologi, naturvärden samt ekonomi måste vägas
in innan beslut tas.

Exempel på styrd borrning

Sundholmen, alternativ 1a
▪ Överföringsledning från
pumpstation via styrd
borrning i västlig riktning
under vik i Tolken och
under vägen som går i
nord – sydlig riktning
utmed Tolken.
Alternativ 2
▪ Borrning och ledningsdragning kan utföras med
två olika uppställningar av
borrigg.
Alternativ 1

Sundholmen, alternativ 1c
▪ Överföringsledning från
intagspumpstation via
styrdborrning i
nordnordvästlig riktning
under vik i Tolken.
▪ Borrning och
ledningsdragning kan
Alternativ 2
utföras med två olika
uppställningar av borrigg.

Alternativ 1

Landanslutning under utredning

Information om planerad verksamhet
(råvattenpumpstation) Sundholmen
▪ Visualisering av råvattenpumpstation samt dess omgivning.

Information om planerad verksamhet
(vattenverk) Äspered

Information om planerad verksamhet
(vattenverk) Äspered, forts.

Frågestund och övriga frågor

Kontakt
Borås Energi och Miljö AB
Anders Fransson
Mobil: 0768-88 74 76

E-post: anders.fransson@borasem.se

Bilaga 7.4

Filnamn:

PWAA0000-PL-MDMI-002

Sida:
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Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

MDMI

Mötesprotokoll från möte
med Borås Stad avseende
vattenuttag från Tolken,
särskilt avseende pumpstation

Mötestyp:

Status:

Projektmöte

Gällande

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Emelie Sandberg, Setterwalls

PW

AA

0000

2021-03-22

Minnesanteckningar
Plats:

Teams-möte
Mötesprotokoll

1
Datum:

2021-03-22
Protokollförare:

Emelie Sandberg

Deltagare
Deltagare

Initialer

Närvarande

Distribution

Anders Fransson, BEM

AF

X

X

Niklas Egriell, Sweco

NE

X

X

David Klemetz, Sweco

DK

X

X

Anders Linnerborg, Setterwalls

AL

X

X

Emelie Sandberg, Setterwalls

ES

X

X

Jörgen Paul Heurlin, Rejlers

JH

X

X

Alex Pollack, Kanozi

AP

X

X

Peter Zettergren, Borås Stad

PZ

X

X

Jennyann Karlsson, Borås Stad

JK

X

X

Mia Magnusson, Borås Stad

MM

X

X

Monika Johansson, Borås Stad

MJ

X

X

SW41160328/1

Om fler än en person står i ”Ansvarig”-kolumnen gäller att den som är markerad som fetstil är den som ansvarar. Fortsättning på tidigare mötespunkt markeras med BM(byggmöte
nr) och i kursiv stil. I ”Åtgärd”-kolumnen anges följande klarställanden:
1. För information
2. För åtgärd innan nästa möte
3. För åtgärd till nästa möte
4. För åtgärd senast datum
5. Beslut
Möten markerade med 5 i fältet ”Åtgärd” tas bort till nästa möte. Informationspunkter markerade med 1 i fältet för ”Åtgärd” tas bort då tiden för upplysning är passerad, vanligtvis till
nästa möte.
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Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

MDMI

Mötesprotokoll från möte
med Borås Stad avseende
vattenuttag från Tolken,
särskilt avseende pumpstation

Mötestyp:

Status:

Projektmöte

Gällande

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Emelie Sandberg, Setterwalls

PW

AA

0000

2021-03-22

Punkt

1

Ansvar

MÖTETS ÖPPNANDE
AF öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2

BAKGRUND TILL PROJEKTET
AF redogör för bakgrunden till prövningen och Sjöbo vattenverk.
Om något händer med Sjöbo vattenverk kommer det påverka
en väldigt stor befolkningsmängd. Sjöbo vattenverk är byggt
1932 och behöver renoveras.
Medelproduktion för Sjöbo vattenverk ligger på 20 000-22
0000 m3 per dygn idag. Kapaciteten kommer slå i taket omkring 2025-27. Idag klarar Sjöbo vattenverk maximalt 30 000
m3 per dag. Ett nytt vattenverk behöver byggas och BEM har
utrett flera alternativ för lämplig vattentäkt.
BEM har utrett Frisjön, Säven och Tolken som alternativ och
där innan även inkluderat grundvattenalternativ. Tolken är det
bästa alternativet sett till både bäst vattenkvalitet och kapacitet. Bl.a. innehåller vattnet en liten mängd humus och
mindre kemikalier krävs vid rening i jämförelse med andra alternativ. Det krävs även liten energiåtgång för att pumpa vatten från Tolken in till Borås då det är självfall stor del av
vägen.
Genom att välja Tolken får man även en redundant inmatning
från ett annat håll till Borås. Dessutom kan man skapa redundant vattenförsörjning till Dalsjöfors.

SW41160328/1

Beslutsförslag har gått till KF via BEM:s styrelse och KS som
beslutat om ett inriktningsbeslut. Beslutet innebär att BEM ska
söka tillstånd för vattenverksamhet, utföra mer detaljstudier
och ta fram ett beslutsunderlag för investeringen. BEM benämner detta för fas 1 (programskede) av projektet.
Projektet drogs igång efter inriktningsbeslutet den 15 oktober
2020. Förprojektering, detaljstudier och kalkyl samt arbete
med tillståndsansökan pågår. Arbetet ska mynna ut i ett beslutsunderlag för investeringen. Detta kommer under Q2 eller
Q3 nästa år.
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AL redogör för processen att söka tillstånd.
Det är en ansökan enligt 11 kap. miljöbalken som är aktuell i
detta fall. Vi ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen
vid Vänersborgs tingsrätt.
Vi har inlett samrådsprocessen. Detta innebär att vi kommer
vara i samråd ett tag och kommer under tiden och därefter arbeta med miljökonsekvensbeskrivning som ska vara med i en
sådan här prövning.
Det finns många intressenter – fastighetsägare i sjön, fiskeintressen, kraftproducenter nedströms och en hel del naturvårdsintressen.
Vi ska ha ett samrådsmöte den 26 april med allmänheten där
de kan lämna synpunkter. Det ska även kungöras i tidningen.
Vi ska lämna in en tillståndsansökan under oktober/november.
Det kan ta ett år att få ett tillstånd. Det är en process som tar
väldigt lång tid.

4

INTAGSPUNKTER OCH INTAGSLEDNING
AF beskriver intagspunkter och intagsledning.
BEM har undersökt de djuphålor som finns i Tolken och har
gjort utredningar kring dessa bl.a. avseende vattenkvalitet och
batymetri. BEM har tittat på landanslutningar och främst kommunala fastigheter. En fastighet är Sundholmen 2:2 där det
finns en kursgård som förvaltas av Borås Stad (LFF). Det är en
gammal och fin kursgård. Det pågår ett arbete från Borås Stad
(LFF) sida att få in en arrendator.

SW41160328/1

BEM vi vill använda denna fastighet för ledningsdragning och
pumpstation. BEM har inte bestämt var ledningen ska gå än.
Förslaget är att försöka placera en pumpstation på Sundholmen som skall pumpa sjövatten från sjön till ett vattenverk.
Landanslutningen från sjön till pumpstationen är föreslaget att
utföras med en s.k. styrd borrning, d.v.s. ledningen kommer
att borras ut från pumpstationen till en anslutning i sjön där
den fortsatta intagsledningen ansluts.
Överföringsledningen från pumpstationen går över viken. Förslaget är att utföra detta även här genom en styrd borrning, i
marken och under sjöbotten.
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Vi utreder var ledningarna ska gå och det finns två alternativ i
nuläget.

5

PUMPSTATIONEN
AP beskriver pumpstationen.
Förslaget är att placera pumpstationen på parkeringen på
Sundholmen. Det är ett fint område med några få hus.
Det finns ett grannhus, en bondgård och kursgården. Det är
lite kuperat område.
Vi vill inte bygga ett pumphus som sticker ut utan anpassa oss
utifrån omgivning och miljön.
AP visar inspirationsbilder på ett förslag på pumphus. Tanken
är ett enkelt hus i trä som flyter in i miljön med enkla dörrar
och fönster. Träfasad och stensockel kan bli ett fint inspel,
med svart stål för dörrar, karmar och fönster. Det finns även
trä i mer grå/silver. Det kan vara något fönster i byggnaden,
men man ska inte kunna se vad som händer i huset genom
fönstret.
MJ: Vi tittar på en ny dragning av vägen som ska komma ut
vid parkeringen. Grannen är inte nöjd med den trafik som
finns ner till badplatsen. Vi måste beakta det vid placering av
byggnaden. Vägen planeras att dras så att den kommer ut
precis norr om där pumpstationen är tänkt. Sundholmen ska
vara offentligt tillgängligt. Då måste vägen flyttas för att grannen ska bli nöjd. Det är lämpligt är att arbetena med vägen utförs i samband med arbetet med pumpstationen och ledningarna.

SW41160328/1

AP: Byggnaden är cirka 35 m2 i ett plan med källare. Pumpar
hamnar i källarplan. Det finns tre alternativa förslag på utseende med två förslag på placeringar. Alternativ 1 och 3 har
samma placering. Byggnaden ska inte sticka ut i området, den
ska smälta in.
Alternativ 2 är sämre utifrån placering av framtida väg.

6

DISKUSSION KRING PUMPSTATIONEN
AF: Pumpstationen ska smälta in men det ska inte döljas att
det är en del av infrastrukturen. Pumpar och installationer
kommer vara under jorden.
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MJ: Vi vill att allmänheten fortsatt ska kunna vara på Sundholmen. Vägen som kommer in till området skall vara bra.
JH: Det kommer bli en kassun där pumparna placeras, d.v.s. i
källarplan. Det kommer vara låga ljudnivåer.
AF: Alternativ 2 faller bort då en ny väg planeras där pumpstationen är placerad.
PZ: Angående byggtrafik och tiden för byggnation. Hur länge
varar byggnation av pumpstationen och ledningsdragningen
kring kursgården?
AF: Vi har inte tittat på det, men gissningsvis cirka ett år. Det
är många bitar som ska på plats.
PZ: Jag har haft kontakt med fastighetsägaren intill. Fastighetsägaren hade inget problem med att ha en pumpstation på
sin mark, det är ett alternativ.
AF: Vi har tittat på kommunens egen mark och det bästa är att
utgå ifrån det
MJ: Det känns naturligt att bygga vägen i samband med att
man bygger pumpstationen.
AP: Är det värt att markera i skisser att det kommer en väg?
Vet vi att det kommer en ny väg med ny sträckning?
JH: Det kan vi ta i ett senare skede när vi vet den exakta
sträckningen. Vi arbetar mot alternativ 3 så länge.
MJ: Det är viktigt är att vi håller grannen informerad.

SW41160328/1

DK: Vi ska ha ett möte med grannen på torsdag och träffa honom för att presentera vad vi tänker.
AF: Mötet syftar till att visa för grannen hur huset ska se ut.
PZ: Ska ni ta detta med våra politiker?
AF: Ja, det är viktigt att rätt information ges och att förankring
görs med våra politiker och ägare. Vi ska informera BEM:s styrelse och sen får även de politiska grupperna informeras. Det
är även ett referensgruppsmöte den 29/3 och då är kommunalråden och ägarrepresentanter med. Det är vår VD som står
för den informationen/föredragningen.
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PZ: Vi informerar politikerna vad vi vet hittills.
AF: Det är okej. Det finns informationen sedan tidigare om att
vi tänker använda Sundholmen för placering av vår nya pumpstation.
AF: Jag vill vidare informera om hur våra tankar går med vattenverket. Vi tänker pumpa vattnet upp mot ett vattenverk
som ska rena vattnet. Vi har undersökt Dalsjöfors och Äspered. Det finns en kommunal fastighet i Äspered där man tidigare har haft ett vattenverk och numera har en tryckstegringsstation. Fastighetens plushöjd är mycket lämplig gällande
trycknivåerna i dricksvattensystemet och inmatning in i Borås
centralort. Denna fastighet undersöker BEM just nu som alternativ för placering av vattenverket.
JH: En detaljplanförändring krävs om fastigheterna ska utnyttjas för anläggande av vattenverk.
Mötet avslutas.

SW41160328/1
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Möte med Borås stad m.fl.
Datum: 2021-03-22

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Agenda
1. Inledning
2. Presentation av mötesdeltagare

3. Information om projektet
4. Information om tillstånd för vattenverksamheten
5. Information om landanslutningar och planerad verksamhet

Sundholmen m.m.
6. Frågestund och övriga frågor

Bakgrund
▪

Sjöbo vattenverk som är från 1932 behöver renoveras.

▪

Kapaciteten behöver ökas för stadens utveckling med nya
invånare och nya företag/verksamheter.

▪

Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas.

▪

Redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver förbättras.

▪

Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren genomfört
utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i
ett flergenerationsperspektiv.

▪

Både grundvatten- och ytvattentäkter har ingått i utredningen.

▪

Målsättningen har varit att ta fram det alternativ som ger den
mest fördelaktiga vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år
2050.

Prognos framtida dricksvattenproduktion
Sjöbo vattenverk

Handlingsalternativ – Överblick

Yv A

Tolken

Yv B

Säven

Yv C

Frisjön

Gv A

Bollebygd

Gv B

Varnum

Inf A

Bollebygd
(inf. Gesebols
sjö)

Inf B

Varnum
(inf. Tolken)

Inf C

Dalsjöfors
(inf. Tolken)

Sjön Tolken har bäst förutsättningar
Utredningarna visar att Tolken har de bästa förutsättningarna som
råvattentäkt:
▪

Tolken har den högsta uttagskapaciteten.

▪

Tolken har den bästa råvattenkvalitén.

▪

Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa
vatten till Borås.

▪

Tolkenalternativet medför lägst driftkostnader.

▪

Tolken har redundant inmatning i dricksvattennätet jmf. med
Sjöbo vattenverk. Kan även erbjuda redundans för Dalsjöfors.

▪

Sammantaget bedöms Tolken vara det mest kostnadseffektiva
alternativet.

KF – Inriktningsbeslut 2020-10-15
Inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning
Beslut:
▪

Kommunfullmäktige beslutade att sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om
framtida dricksvattenförsörjning.

▪

Kommunfullmäktige gav Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att
– genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt.
– att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och hur det
påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.
– att bevaka vattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv.

Investeringsbeslut kommer i ett senare skede och är beroende på vad detaljstudien
visar.

Projektfaser och övergripande aktiviteter
(Preliminär)
2020-10

2021-12

FAS 1

2022-4

2024-12

(Programskede)

FAS 3

FAS 2

Investeringsbeslut

(Avlämning och
uppföljning)

(Genomförande)

FFU

Initiering

Anbud
Kontrakt

Definiering
och tillstånd

Byggnation

Driftsättning,
provdrift och
prestandaprov

Förprojektering och kalkyl

Beslutsunderlag

2020-11
2021-1

2021-3

2021-10

2021-11

6 mån

18 mån

2022-10
2022-8

8 mån

2024-4

Övergripande tidplan för tillståndsprövningen
▪ Tillståndsansökan enligt 11 kap. Miljöbalken.
▪ Inleds med samrådsprocess, avgränsningssamråd
▪ Möten med kraftproducenter, intressenter, berörda
fastighetsägare osv.
▪ Samrådsmöte 26/4, 2021

Nov 2020Maj 2021
Samrådsprocess

Dec 2020 –
Sept 2021

Okt 2021

TB och MKB,
kompletterande
undersökningar

Ansökan om
tillstånd till MMD

Vår 2022 Ansökan
kungörs och
skickas på remiss

Sundholmen

Alternativ 2

Alternativ 1

Landanslutningar
(Preliminära)

Information om planerad verksamhet
(råvattenpumpstation) Sundholmen

Tomten

Grannhusen

Exteriör gestaltning

Exteriör gestaltning

Exteriör gestaltning

Situationsplan och Synlighet

Volymstudie, Alternativ 1

Volymstudie, Alternativ 2

Volymstudie, Alternativ 3

Information om planerad verksamhet
(vattenverk) Äspered

Information om planerad verksamhet
(vattenverk) Äspered, forts.

Frågestund och övriga frågor

Kontakt
Borås Energi och Miljö AB
Anders Fransson
Mobil: 0768-88 74 76

E-post: anders.fransson@borasem.se

Bilaga 7.5

Mötesanteckningar ”Nytt vattenverk”
med Ulricehamns kommun, 2020-08-27
Presentation av utredningarna
Borås Energi och Miljö AB (BEM) har under de senaste åren utrett den framtida
dricksvattenförsörjningen i staden. Bakgrunden till utredningarna är:


Kapaciteten vid vattenverket i Sjöbo behöver förstärkas inom några år (ca
2027). Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas. Vi behöver skapa
redundans i dricksvattenförsörjningen och verket som är från 1932 behöver
också renoveras.



En begränsad kapacitet och redundans minskar möjligheten till inflyttning av
människor och etablering av fler företag.



Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren genomfört
utredningsarbete för att trygga dricksvattenförsörjningen för Borås stad i ett
flergenerationsperspektiv.



Målsättningen har varit att ta fram och rekommendera det alternativ för den
framtida dricksvattenförsörjningen som ger den mest fördelaktiga
vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år 2050.

BESÖKSADRESS
Västerlångg. 10 (kontor)
Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

POSTADRESS
Box 1713
501 17 Borås

KUNDCENTER 020 97 13 00
FAX 033 35 71 61

E-POST kund@borasem.se
ORG NR 556527-5590
Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se

Utredda alternativ är:

Den samlade bedömningen från förstudien:

Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna fungera som
råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet.


Sjön Tolken har den bästa vattenkvaliteten vilket innebär att
vattenreningsprocessen kräver minst kemikalier.



Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa vatten till Borås,
detta tillsammans med att sjön har den bästa vattenkvaliteten leder till att
alternativet också har lägst driftkostnader.



Tolken har redundant inmatning i dricksvattennätet jmf med Sjöbo, och skapar
även redundans för dricksvattenförsörjningen i Dalsjöfors.



Alternativet Tolken bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet.



Sammanfattningsvis framstår Tolken som det mest fördelaktiga alternativet
och rekommenderas som inriktningsalternativ för fortsatt utredning.

BEM:s styrelse tog 2020-04-22 beslutet:
att

föreslå att Kommunfullmäktige väljer sjön Tolken som alternativ för
fortsatta utredningar.

att

under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att välja sjön
Tolken som inriktning för fortsatta utredningar ge VD i uppdrag
genomföra detaljstudier för alternativet Tolken.

BESÖKSADRESS
Västerlångg. 10 (kontor)
Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

POSTADRESS
Box 1713
501 17 Borås

KUNDCENTER 020 97 13 00
FAX 033 35 71 61

E-POST kund@borasem.se
ORG NR 556527-5590
Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se

Värt att poängtera är alltså att beslutet som fattades var ett inriktningsbeslut
angående fortsatta utredningar. Det är inget investeringsbeslut som har fattats.
Under förutsättning att Kommunfullmäktige väljer att fortsätta utreda Tolken som
alternativ för framtida dricksvattenförsörjningen i Borås, kommer projektet att
detaljstudera ett nytt ytvattenverk med råvatten från sjön Tolken och ta fram underlag
för ett investeringsbeslut.
Underlaget ska vara klart Q1 2022. Större aktiviteter inom projektet kommer att vara:



Tillstånd och projektledning
Detaljerade utredningar av råvattenkvalitet, kapacitet, process, lokalisering
och ledningsdragning.

Synpunkter under mötet
Miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning ska upprättas inför ansökan om
tillstånd för uttag av vatten från Tolken. Där kommer påverkan av verksamheten
belysas ordentligt. Bedömningen idag är dock att området inte kommer att påverkas
av ökad regleringsamplitud av vattennivån i Tolken utan uttag av dricksvatten ska
vara möjligt inom befintlig regleringsnivå.
Det största påverkan på närområdet kommer troligtvis vara framtida restriktioner för
att skydda vattentäkten när ett nytt vattenskyddsområde inrättas för Tolken.
BEM hade i detta tidiga utredningsläge i projektet inte tänkt att påbörja arbetet med
vattenskyddsområdet för Tolken. För att bygga ett nytt vattenverk behövs det ett
tillstånd för vattenuttag men inget vattenskyddsområde. Tolken omfattas dessutom
redan idag av ett vattenskyddsområde eftersom den ligger inom Öresjös
vattenskyddsområde.
Synpunkter framkom på mötet att man redan nu vill att arbetet med
vattenskyddsområde påbörjas. BEM tar med sig detta och påbörjar arbetet med
vattenskyddsområdet.
Det ska skapas en intressentgrupp till projektet där representation från Ulricehamn
ska ingå. Även andra intressenter ska beredas möjlighet att ingå här som t ex
Vattenfall och LRF.
Det är viktigt att BEM gör en kommunikationsplan för projektet och delger Ulricehamn
information löpande så att de kan svara på frågor de får från de som bor och verkar i
Ulricehamn.
Frågan vara också uppe om det var läge för BEM att komma till KS i Ulricehamn och
informera om projektet. Bedömning var att det var för tidigt att göra det. Bättre att
återkomma när projektet har blivit mer konkretiserat.

BESÖKSADRESS
Västerlångg. 10 (kontor)
Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

POSTADRESS
Box 1713
501 17 Borås

KUNDCENTER 020 97 13 00
FAX 033 35 71 61

E-POST kund@borasem.se
ORG NR 556527-5590
Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se
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X

X
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X

X
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Pär Norgren, Ulricehamns kommun

PN

X
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Wiktor Öberg, Ulricehamns kommun
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X

X
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Om fler än en person står i ”Ansvarig”-kolumnen gäller att den som är markerad som fetstil är den som ansvarar. Fortsättning på tidigare mötespunkt markeras med BM(byggmöte
nr) och i kursiv stil. I ”Åtgärd”-kolumnen anges följande klarställanden:
1. För information
2. För åtgärd innan nästa möte
3. För åtgärd till nästa möte
4. För åtgärd senast datum
5. Beslut
Möten markerade med 5 i fältet ”Åtgärd” tas bort till nästa möte. Informationspunkter markerade med 1 i fältet för ”Åtgärd” tas bort då tiden för upplysning är passerad, vanligtvis till
nästa möte.
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Ansvar

INTRODUKTION OCH AGENDA
AF hälsar alla välkomna och går igenom syftet med mötet. Han
presenterar även dagordningen för dagens möte. Samtliga mötesdeltagare presenterar sig kort.

2

BAKGRUND OCH SYFTE MED PROJEKTET
AF går igenom bakgrunden och syftet med projektet.
Borås är en relativt stor kommun med ca 112 000 invånare.
Dricksvattenproduktionen i Borås kommer till största del från
Sjöbo vattenverk som tar sitt vatten från Öresjö, som ingår i
Viskans vattensystem. Till Öresjö kommer både vatten från
Viskan, som börjar i Tolken, och från Ärtingen via Munkån.
Sjöbo vattenverk är stort och försörjer stora delar av Borås
med dricksvatten. Det finns även några mindre vattenverk,
bland annat Dalsjöfors som förser Dalsjöfors med omnejd med
dricksvatten. Sjöbo vattenverk har sin inmatning norr om
Borås vilket är en av anledningarna till att det är önskvärt med
ytterligare ett vattenverk med råvatten från Tolken.
I slutet av 1800-talet tog Borås dricksvatten från ett annat
vattenverk, Picke vattenverk, som tog vatten från Pickesjön.
Pickesjön var en otroligt ren sjö, reningen i vattenverket var
bara ett långsamt filter. 1932 byggdes Sjöbo vattenverk. Det
är ombyggt i flera omgångar sedan dess, bl.a. i slutet av 60talet när befolkningen i Borås ökade kraftigt och 2010. Det
skedde inte särskilt mycket kapacitetsökning 2010, utan det
var mer en processmässig förbättring. Sjöbo vattenverk har
begränsad kapacitet för framtiden expansion. Borås stad växer
kraftigt med ca 800-100 personer inflyttade per år, dessutom
ökar antalet verksamheter och företag i kommunen.

SW41159438/1

Den mikrobiologiska barriärverkan behöver också utökas på
Sjöbo vattenverk. Redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver också förbättras. Skulle något hända med Sjöbo vattenverk riskerar 100 000 invånare att bli utan dricksvatten.
BEM har under de senaste åren genomfört utredningsarbete
för att framtidsäkra dricksvattenförsörjning i ett flergenerationsperspektiv. Både grundvatten- och ytvattentäkter har ingått i utredningen. För ytvatten har Tolken, Frisjön och Säven
ingått och tidigare för grundvatten bl.a. Bollebygd och Varnum.
Målsättningen i arbetet har varit att ta fram det alternativ som
ger den mest fördelaktiga vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år 2050.
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Prognosen för framtida dricksvattenproduktion ser ut som sådan att maxkapaciteten i vattenverket beräknas nås ca 2027.
Dricksvattenproduktionen kommer inte klaras därefter.
Utredningarna visar att Tolken har de bästa förutsättningarna
som råvattentäkt. Tolken har den högsta uttagskapaciteten.
Tolken har även den bästa råvattenkvalitén, sjön är en källsjö,
även om det finns viss tillrinning till sjön. Detta är en fördel då
mindre partiklar i vattnet gör att det behöver tillsättas mindre
kemikalier i vattnet vid kemisk fällning, det gör också att kostnaderna blir lägre. Tolken ligger så pass högt att vattnet kan
nå Borås genom självfall till största delen. Det innebär att
energiåtgången är låg, vilket sammantaget medför låga driftkostnader. Dricksvattnet kommer nå Borås från sydöst. Det
blir då redundant inmatning i dricksvattennätet jämfört med
Sjöbo vattenverk som har inmatning norr om Borås. Det innebär även att redundans för Dalsjöfors och dess distributionsnät
kan erbjudas. Sammantaget är Tolken det bästa alternativet.
Utifrån bedömningen att Tolken är det bästa alternativet har
BEM den 15/10 2020 (KF-beslut) fått inriktningsbeslut att fortsätta utredningar för framtida dricksvattenförsörjning och att
ansöka om tillstånd för vattenverksamhet samt ta fram beslutsunderlag för investeringsbeslut. BEM har alltså inte fått investeringsbeslut än, utan endast inriktningsbeslut. BEM önskar
ha kontakt och informera Ulricehamns kommun, vilket dagens
möte syftar till, om projektet samt att bevaka dricksvattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv. Eftersom tanken
är att skapa ett nytt vattenverk är det viktigt att ha koll på hur
det ser ut regionalt. Det finns möjlighet för Ulricehamn att
haka på detta, men som BEM förstått har det inte varit aktuellt.

SW41159438/1

Tanken är att ta vatten från Tolken och pumpa upp det till ett
vattenverk någonstans och att vattenverket ska producera
dricksvatten in till Borås via Dalsjöfors och Gånghester. Vattnet kommer komma in i den sydvästra delen av staden. Det är
värdefullt att vatten kommer in till Borås från två håll ifall något skulle hända inne i staden.
BEM har en preliminär tidsplan. Nu befinner vi oss i fas 1 och
är inne i programskedet. Fas 1 inkluderar initiering, definiering
av projektet, ansökan om tillstånd, förprojektering och kalkylering samt att ta fram beslutsunderlag om vad projektet kostar
att genomföra. Målbilden är att bli klara med fas 1 innan året
är slut. Därefter ska underlaget lämnas in till BEM:s styrelse
och sedan till kommunstyrelse samt kommunfullmäktige i
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Borås. Någon gång under kvartal 1 eller 2 2022 är målbilden
att få ett investeringsbeslut. Då går projektet in i fas 2, genomförande, där man tar in anbud, kontrakt m.m.

3

LÄGESRAPPORT
AF går igenom inledande lägesrapportering kring projektet.
Nu pågår samrådsprocessen med olika kraftproducenter, berörda fastighetsägare, Ulricehamns kommun och intresseföreningar. BEM för dialog kring olika saker, får in synpunkter mm.
Formellt samrådsmöte äger rum 26 april 2021 kl. 18:00 digitalt via Teams. Kungörelse kom ut den 29 mars i Borås tidning
och 30 mars i Ulricehamns tidning. BEM kommer även skicka
ut brev till närboende runt sjön i både Borås och Ulricehamns
kommuner med information om samrådet. Samrådsunderlaget
finns redan idag tillgängligt på BEM:s hemsida (sedan i lördags
27 mars).
RK: När ni pratar om berörda fastighetsägare inför samrådet,
har ni redan nu utgått från primär och sekundär skyddszon eller vilka fastighetsägare har ni skickat inbjudan till?
AL: Det är en pedagogisk utmaning att skilja på vattenbortledning och vattenskyddsområde, detta kommer inte handläggas
gemensamt. Det samråd som ska hållas nu har inget med vattenskyddsområde att göra. Det finns idag redan ett vattenskyddsområde. Detta kommer att ändras efter att vi fått tillstånd till vattenbortledning. Vattenskyddsområde kommer
hanteras i separat ordning.
RK: De som får brev med inbjudan till samrådet, är det de som
har mark ut med sjön?

SW41159438/1

AL: Ja, och de som på olika sätt anses berörda. Kan vara så
att de även har brunn i anslutning till sjön med mera. De som
vi bedömer blir direkt berörda kommer att få inbjudan.

4

TIDPLAN FÖR TILLSTÅNDSPRÖVNING
AL går igenom tidplan för tillståndsprövningen.
Samrådet är första delen i en tillståndsprövning. Ansökan som
vi ska lämna in är enligt 11 kap. miljöbalken, det som brukar
kallas för vattenmål. En av de punkter som är tillståndspliktig
enligt 11 kap. är bortledning av yt- eller grundvatten. I det här
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fallet är det fråga om ytvatten. Det inleds med en samrådsprocess enligt 6 kap. miljöbalken. Det finns två typer av samråd,
undersökningssamråd och avgränsningssamråd. När man befarar att någonting kan ha viss miljöpåverkan, det som kallas för
betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken, kan man välja att
ha avgränsningssamråd på en gång. Det innebär att samrådet
bara sker i ett sammanhang. Samrådet ska beröra alla som
kan påverkas av verksamheten. Det är svårt att på förhand
avgöra vilka dessa är och om någon påverkan sker, men det är
detta synpunkterna som man får in under samrådet kan ge
ledtrådar om. Den aktuella samrådsprocessen har varit igång
med vissa intressegrupper, kraftverksägare osv. Nu har vi
möte med er som berörd kommun och möte med allmänheten
och övriga kommer alltså hållas i april. Samrådet är egentligen
öppet fram tills ansökan ges in. Som berörd kommun har Ulricehamns kommun möjlighet att ta kontakt med BEM när som
helst egentligen. Det man får in under samrådet ska ligga till
grund för vad man tar fram genom teknisk beskrivning och
miljökonsekvensbeskrivning samt vissa undersökningar i övrigt. När samrådet är avklarat kommer vi ägna tiden åt detta.
Samrådet beräknas pågå mellan december 2020 till september
2021.
Ambitionen är att lämna in tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen i okt 2021. Hur lång tid det tar att få igenom tillstånd beror på, inte sällan kan man klara av ett sådant här
mål på ett år. Ibland tar det längre tid, och ibland går det fortare. När ansökan är komplett enligt domstolen kommer den
kungöras. Var och en som är berörd kommer då få möjlighet
att tycka till om ansökan. Detta blir en skriftlig process som
avslutas med huvudförhandling. Dom avkunnas 4-6 veckor efteråt. Domen kan sedan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen om någon är missnöjd.

SW41159438/1
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FORTSATTA MILJÖSTUDER OCH UTREDNINGAR
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AF går igenom fortsatta miljöstudier och utredningar.
Parallellt med samrådsprocessen fortgår ett antal miljöstudier
och utredningar för att ta reda på hur Tolken och dess omnejd,
inklusive bottenfauna, fågelliv, strandområden mm. påverkas.
Ett antal saker kommer att utredas för att få med detta i miljökonsekvensbeskrivningen som ingår i ansökan. Just nu pågår
ett intensivt arbete kring dessa olika saker.
Det görs även undersökningar kring hur man ska kunna ta ut
vatten ur Tolken. Det har gjorts batymetriundersökningar, tittats på hur botten ser ut, tillrinning osv. BEM har fått mycket
information från Vattenfall, BEM har haft mycket kontakt med
Vattenfall då det är de som har regleringstillstånd för sjön. Utifrån detta kommer BEM lägga fram en regleringsstrategi.

6

PLANERAD VATTENVERKSAMHET SAMT NUVARANDE REGLERING
AF går igenom planerad vattenverksamhet samt Tolkens vattendom och reglering
BEM kommer ansöka om ytvattenuttag på 32 000 m3/dygn i
medeltal per månad (motsvarande 370 l/s) dock högst 40 000
m3 under ett och samma dygn (motsvarande 463 l/s). Det kan
vara vissa dygn i framtiden, då det krävs att man tar ut det
maximala. Även om BEM ansöker om detta, så kommer både
det nya vattenverket och Sjöbo vattenverk vid normalfallet köras samtidigt. Planen är att uttaget ska vara 50/50 från de
båda verken. Under perioder då Sjöbo behöver renoveras mm.
så kommer den ansökta mängden att tas innan man sen går
ner till normaluttag. Det skall även nämnas att nuvarande
dricksvattenproduktion från Sjöbo vattenverk ligger på mellan
20 000 – 22 000 m3/dygn, vilket innebär ett vattenuttag från
sjön på ca 10 000 – 11 000 m3/dygn.

SW41159438/1

Tolken är idag reglerad genom vattendom från 1928 som Vattenfall råder över. Vattendomen tillåter ca 2.4 meters nivåreglering i Tolken. Domen tillåter även nolltappning i Viskan.
Nolltappning förekommer inte så mycket idag, men det förekom troligen regelbundet före regleringen, innan 1928.
Enligt Vattenfall har de som målbild att jämna ut flödet i Viskan, främst för att öka lågflödena. Vattenfall eftersträvar
ganska höga nivåer i Tolken under sommaren. När det är torrsommar sjunker sjön en aning. Vattenfall har en frivillig mini-
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mitappning på 300 l/s, den har dock underskridits vid vissa tillfällen. BEM försöker nu undersöka hur vi ska kunna möta hur
regleringen ser ut idag.
HS: Vad menas med frivillig minimitappning på 300 l/s?
AF: Det innebär att Vattenfall har en målbild om att ha 300 l/s
som ett minimiflöde ut från sjön. Vattendomen säger att de får
lov att stänga utflödet från sjön eftersom nolltappning är tillåtet, men Vattenfall har som mål att ha en minimitappning på
300 l/s, även om den har underskridits vid vissa tillfällen.
HS: Kan man tolka det som att den tappning som ni ansöker
om på 370 l/s är svår att uppnå i kombination med minimitappning på 300 l/s?
AF: Så tänker inte vi riktigt. Vi kommer försöka möta detta genom att hålla högre nivå på sjön vissa perioder på året.
DK: Det handlar om de månader vi är inne i nu, februari-april,
och att man jobbar med en högre nivå i Tolken och inte tappar
ur den på samma sätt som man brukar dels för att bli av med
vatten, dels för att energipriset är bra dessa tider på året. Vi
kommer nog behöva gå in och göra en förändrad regleringsstrategi framförallt under vinter- och vårmånaderna för att få
en högre nivå i Tolken inför sommaren.
PN: Kommer vattenuttaget innebära någon form av omreglering av sjön?
AF: Inte troligt en omreglering, utan en reglering inom den tilllåtna regleringen. Idag finns en rymlig amlitud och har ingen
reglerad minimitappning. Förmodligen kommer man inte ändra
det som gäller enligt nuvarande vattendom, utan snarare precisera eller utnyttja den på annat sätt.

SW41159438/1

PN: Nolltappning är mer eller mindre tabu nuförtiden, en fråga
är ju hur mark- och miljödomstolen kommer hantera den frågan.
AL: Redan idag har Vattenfall möjlighet att ha nolltappning om
de skulle vilja det. Ingens avsikt är att nolltappa, men det
skulle vara möjligt redan utifrån vad som idag gäller. Tanken
är inte att komma ner i så låga vattenflöden nedströms att det
skapar problem utan istället att handha vatten på annat sätt
under året så att det ska finnas vatten till både dricksvatten
och flöde i Viskan.
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PN: Vi har haft klagomål på fiskdöd direkt nedströms i Tolken
enstaka gånger som möjligtvis kan kopplas till lågvattenföring,
nolltappning osv. Vi har också klagomål på översvämningar vid
sommarstugeområdet i Mogden, främst vid högflöden. Ni kommer få en del frågor kring detta så att ni är beredda på detta.
AL: Det är en stor utmaning absolut.
AF: Det är en stor utmaning, men det är vi medvetna om. Vid
Mogden är det problem med översvämningar, men även vid
Marsjönarna. Vattenverket är utifrån detta en positiv aspekt,
att man hålla nere flödena vid vissa tider.
NP: Kommer uttaget av vatten påverka nivåerna i Tolken? Det
behöver ni nog redovisa på ett lättförståeligt sätt i så fall.
AL: Under tiden som man hämtar vatten från både Öresjö och
Tolken har man god möjlighet att parera uttagen så att det
inte uppstår problem på det ena eller andra stället. Problem
skulle det kunna bli om det blir en sommar som 2018 under tiden man renoverar Sjöbo vattenverk, statistiskt är det inte så
troligt.
RK: Ni sa att ni kanske behöver förändra regleringsstrategi,
men ni äger väl inte den frågan, det gör väl Vattenfall och de
går väl utifrån ekonomiska perspektiv? Har ni möjlighet att påverka deras regleringsstrategi?
AL: Ja vi har möjlighet att påverka, men gör vi intrång i deras
handhavande/reglering får vi en ersättningsskyldighet. Men att
få villkor i vattendom som frångår deras reglering, den möjligheten finns.

7

LANDANSLUTNINGAR (PRELIMINÄRT)

SW41159438/1
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AF redogör för preliminära landanslutningar.
Det finns två djuphålor i Tolken, en i norr och en i söder. Tanken är att ta vatten från den södra delen av den södra djuphålan och ta in vatten till Sundholmen. På Sundholmen finns en
fastighet med kursgård som Borås stad äger. Det är den enda
fastigheten som ägs av Borås stad runt sjön, vilket är anledningen till att BEM riktat in sig på denna. Den reaktion som
BEM fått från fastighetsägarna runtomkring hittills är att det
inte är något problem att bygga pumpstation här. Tanken är
att göra ledningsdragningarna med styrd borrning. Tanken är
att styrd borrning ska ske från pumpstationen till vattenuttaget
men även från pumpstationen upp mot land. Det finns olika alternativ på hur ledningarna ska gå, beror på var vattenverket
ska placeras.
Pumphus, landanslutning och uttaget från sjön sker inom
Borås stad.
Fastigheten på Sundholmen förvaltas av Borås Stads lokalförsörjningsförvaltning. BEM har tittat på hur man ska kunna
bygga pumphus och var det ska läggas, även material och annat har diskuterats. Stadsarkitekt och stadsarkivarie har tittat
på de förslag som finns.

10

FRÅGESTUND OCH FORTSATT DIALOG
AF tar upp inledningsvis upp frågor rörande tidigare mötesprotokoll från möte med Ulricehamns kommun.
BEM har diskuterat kommunikationsplan internt på BEM. BEM:s
erfarenhet är att om man gör en kommunikationsplan så används den inte nämnvärt. BEM ser hellre att det bokas in möten löpande med Ulricehamns kommun.

SW41159438/1

Just nu pågår samrådsprocessen. Några veckor efter samrådsmötet kommer BEM att ha möte med politikerna i Borås
och BEMs ägare för att se vilka synpunkter som kommit in och
vilka erfarenheter som man får av detta. Ett förslag är att ha
ett liknande möte med Ulricehamns kommun därefter, dvs i
mitten av maj. Ett ytterligare förslag är att ha ett möte med
Ulricehamns kommun någon gång i slutet av augusti eller början av september efter att BEM jobbat på ett tag med projektet och teknisk beskrivning samt miljökonsekvensbeskrivning är igång.
RK: Det är viktigt att vi har en återkommande kommunikation
i det här. Än är vi i tidigt skede men det kommer att uppstå
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frågor. Ås-Tolkens fiskevårdsområdesföreningen har vänt sig
till Ulricehamns kommun också. Det finns folk som varit aktiva
i Ulricehamns kommun som bor i det här området. Det hade
nog varit bra att ha ett möte. Jag funderar på om det vore bra
att ha möte med kommunfullmäktige i Ulricehamn också. Just
nu har vi fullmäktige digitalt.
AF öppnar upp för övriga frågor
AL: Bortsett från ren opinion och intressen exempelvis i form
av fiske, har Tolken någon strategiskt betydelse för Ulricehamns kommun i övrigt?
RK: Vi har sommarstugeområde på vår sida av kommungränsen, även ett antal gröna näringar i området. Det finns alltså
intressen, många är engagerade i olika sorters föreningar.
AL: Vattenresursen som sådan har Ulricehamns kommun inte
tittat på?
RK: Vi har ingen ytvattentäkt.
MS: Vi är lyckligt lottade i Ulricehamn med grundvatten så det
har vi inte. Vi har avloppsreningsverk (2 st.) med recipient i
Viskan som är beroende av visst flöde. Det vill vi gärna att ni
tittar på och ser till att det fungerar.
AF: Vi är gärna med på ett kommunfullmäktigemöte, det ser
jag bara som positivt att vi kan förmedla vårt budskap så att
alla känner sig trygga.
DK: Vi kan också nämna att det blivit lite av viskleken runt
sjön. Det går rykten runt sjön om olika avsänkningar som inte
stämmer. Det är bra att ni i Ulricehamn vet vad som gäller.

SW41159438/1

PN: Gällande den strategiska biten. Vi har vår översiktsplan
ute på granskning nu, vilken även Borås stad har fått. Vi har
prickat ut Tolken som resurs för dricksvatten, inget konstigt
med det. Vi har däremot ett antal LIS-områden i norra delarna
av sjön. Frågan är vilken påverkan detta kan få på dessa? Det
är en attraktiv del av kommunen.
AL: Vad är det man är orolig för i detta avseende?
PN: Ingenting egentligen, mest att man gör ett klargörande
här. Det rör egentligen främst nästa process, vattenskyddsområdet, vilka effekter som dessa villkor kommer ha på LIS-områdena.
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Punkt

Ansvar
PN: Jag har en fråga till angående kommunikation. Om det dyker upp en sådan diskussion som att det är ryktesspridning
osv. i området, skicka gärna ett mejl till oss så kan vi ge korrekt information om vi får samtal kring detta.
AF: Absolut, vem ska vi skicka till?
PN: Mig eller Marie (MS).
RK: För vår del, oavsett vad vi har synpunkter på det, så ska
vi inte ha politiken som bärande på felaktiga uppgifter. Det är
lätt att det blir så när det är folk som kommer med föreningsbakgrund och känner politiker. Jag har uppfattat det är lite av
en sådan situation nu, exempelvis har ett mejl gått ut till alla i
kommunfullmäktige om hur fruktansvärt projektet är. Det är
bra om ni kan komma till Ulricehamns politiker och ge information. Vi vill gärna ha fakta så det inte blir några felaktigheter.
AF: Ska vi bestämma datum för möte med kommunfullmäktige, eller vill ni fundera först?
RK: Vi kan avvakta lite så vi hinner prata ihop oss lite. Vi är 30
personer i kommunstyrelsen och 49 ordinarie i kommunfullmäktige. Vi återkommer, men bra om det blir i närtid.
AF: I Borås tidning stod det felaktigheter om att vi skulle
bygga stort vattenverk vid Sundholmen, viktigt att det blir rätt
när vi bemöter synpunkter.
AF: Bör vi ha något ytterligare möte framöver? Vi har möte i
mitten av maj med Borås politiker. Ska vi ha möte efter det för
att sammanfatta detta möta? Återkommer om detta.

SW41159438/1

PN: Jag har några ytterligare frågor om processen. Samrådet
som ni har med oss nu, är det samrådet?
AL: Detta är ett första möte inom ramen för samrådet. Det
finns inte krav på att det ska vara ett särskilt samrådsmöte,
men detta är ett myndighetssamråd. Vi kommer fortsätta med
kommunikation kring detta även efter.
PN: En fråga som kan komma upp är när ni tänker er själva
prövningen om skyddsområdesbestämmelserna. Stämmer det
att tillståndsprövning för själva vattenverket inte behövs
längre?
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Ansvar
AL: Stämmer med vattenverk.
PN: Kommer det vara mycket spolvatten tillbaka till Tolken?
AF: Målet är att inte leda det tillbaka till Tolken, utan mot
Borås, vet dock inte var än. Det är målbilden nu i vart fall.
RK: Om vi gör så att vi pratar ihop oss om när vi skulle kunna
hitta en dag för er att presentera det ni presenterat nu för politiken i Ulricehamn. Då kan vi även prata om när det skulle
vara lämpligt att vi hade ytterligare ett sådant här möte. Vi
återkommer kring detta.
Mötet förklaras avslutat.

SW41159438/1
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Information och samråd Ulricehamn kommun
Datum: 2021-03-30

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Agenda
1. Inledning
2. Presentation av mötesdeltagare

3. Bakgrund och allmän information om projektet
4. Övergripande tidplan (preliminär)
5. Lägesrapportering från projektet

6. Information om tillstånd för vattenverksamheten
7. Information om landanslutningar och planerad verksamhet
8. Frågestund och fortsatt dialog
9. Nästa möte

Bakgrund
▪

Sjöbo vattenverk som är från 1932 behöver renoveras.

▪

Kapaciteten behöver ökas för stadens utveckling med nya
invånare och nya företag/verksamheter.

▪

Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas.

▪

Redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver förbättras.

▪

Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren genomfört
utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i
ett flergenerationsperspektiv.

▪

Både grundvatten- och ytvattentäkter har då ingått i
utredningen.

▪

Målsättningen har varit att ta fram det alternativ som ger den
mest fördelaktiga vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år
2050.

Prognos framtida dricksvattenproduktion
Sjöbo vattenverk

Sjön Tolken har bäst förutsättningar
Utredningarna visar att Tolken har de bästa förutsättningarna som
råvattentäkt:
▪

Tolken har den högsta uttagskapaciteten.

▪

Tolken har den bästa råvattenkvalitén.

▪

Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa
vatten till Borås.

▪

Tolkenalternativet medför lägst driftkostnader.

▪

Tolken har redundant inmatning i dricksvattennätet jmf. med
Sjöbo vattenverk. Kan även erbjuda redundans för Dalsjöfors
vattenverk och dess distributionsnät.

▪

Sammantaget bedöms Tolken vara det mest kostnadseffektiva
alternativet.

Beslut kommunfullmäktige 2020-10-15
▪ Kommunfullmäktige beslutade
2020-10-15 om inriktningsbeslutet att sjön Tolken väljs
för fortsatta utredningar för
framtida dricksvattenförsörjning.
– Förprojekteringar, detaljstudier osv.
– Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet
– Beslutsunderlag för investeringsbeslut
– Vattenskyddsområde kan se ut och hur
det påverkar boende, markägare samt
utbyggnadsplaner i Ulricehamns
kommun.
– Bevaka vattenförsörjningen ur ett större
regionalt perspektiv.

Projektfaser och övergripande aktiviteter
preliminär tidplan
2020-10

2021-12

FAS 1

2022-4

2024-12

(Programskede)

FAS 3

FAS 2

Investeringsbeslut

(Avlämning och
uppföljning)

(Genomförande)

FFU

Initiering

Anbud
Kontrakt

Definiering
och tillstånd

Byggnation

Driftsättning,
provdrift och
prestandaprov

Förprojektering och kalkyl

Beslutsunderlag

2020-11
2021-1

2021-3

2021-10

2021-11

6 mån

18 mån

2022-10
2022-8

8 mån

2024-4

Inledande lägesrapportering
▪ Samtliga projektdelar är uppstartade och
pågår.
▪ Samrådsprocessen pågår med
kraftproducenter, berörda fastighetsägare,
Ulricehamn kommun och övriga intressenter.
▪ Samrådsmöte äger rum 26/4 (kl. 18.00)
digitalt.
▪ Samrådet kungjordes 29/3 (BT) och 30/3
(UT) och brev till närboende/fastighetsägare.
▪ Samrådsunderlaget finns tillgängligt på BEMs
hemsida.

Tidplan för tillståndsprövningen
▪ Tillståndsansökan enligt 11 kap. Miljöbalken.
▪ Inleds med samrådsprocess, s.k. avgränsningssamråd.

Nov 2020Maj 2021
Samrådsprocess

Dec 2020 –
Sept 2021

Okt 2021

TB och MKB,
kompletterande
undersökningar

Ansökan om tillstånd
till MMD

Vår 2022 Ansökan
kungörs och skickas
på remiss

Fortsatta miljöstudier och utredningar
▪ För att slutligt kunna bedöma miljökonsekvenserna för olika
värden i och kring Tolken och Viskan bedöms följande
frågor vara särskilt viktiga att utreda:
– Påverkan på Tolkens vattennivåer
– Påverkan på strandmiljöer av värde för fågelhäckning (särskilt
storlom)
– Påverkan på grundområdenas förutsättningar för vattenvegetation och
fiskproduktion
– Påverkan på Viskans flöden
– Påverkan på Viskans fisk- och bottenfauna inklusive stormusslor

Fortsatta miljöstudier och utredningar,

forts.

▪ Avseende hydrologi avses följande att undersökas vidare:
– Påverkan på förändrat vattenstånd i sjön och flödet ur Tolken till
Viskan till följd av vattenuttaget.
– Vidare studeras hur denna påverkan kan minimeras genom att titta på
hur Tolken kan regleras annorlunda, så som möjligheten till att höja
vattennivåerna under vinter och vår.
– Med detta i beaktande kommer bland annat påverkan på natur-,
frilufts- och kraftverksintresset vara.
– I utredningen kommer klimataspekter att beaktas.
– Beräkning av hydrologisk regim före- och efter eventuell ändring av
vattenregleringen.
– Eventuellt kan en provtappning behöva utföras för att utreda hur
viktiga öring- och musselmiljöer påverkas, framförallt vid låga flöden.

Planerad vattenverksamhet
▪ Tillstånd till ytvattenuttag.
- 32 000 m³/dygn i medeltal per månad
(motsvarande ca 370 l/s)

- dock högst 40 000 m³ under ett och samma dygn
(motsvarande 463 l/s)

Tolkens vattendom och dagens reglering
▪ Vattendom (från 1928)
– Tillåter ca. 2,4 m nivåreglering i Tolken
– Tillåter nolltappning i Viskan (förekom troligen
regelbundet före reglering)

▪ Dagens reglering
– Jämnar ut flödet i Viskan
• Främst genom att öka lågflöden

– Eftersträvar tämligen höga nivåer i Tolken under
sommaren
– Varieras ca. 1,2 m (övre delen av spannet)
– Frivillig minimitappning på 300 l/s (har dock
underskridits)

Landanslutningar
(Preliminära)

Planerad verksamhet (råvattenpumpstation)
Sundholmen 2:2

Situationsplan och Synlighet

Förslag till utformning råvattenpumpstation

Illustration Borås Energi och Miljö AB

Illustration Borås Energi och Miljö AB

Frågestund och fortsatt dialog m.m.
▪ Föregående mötesanteckningar
▪ Nästa möte
▪ Övrigt

▪ M.m.

Kontakt
Borås Energi och Miljö AB
Anders Fransson
Mobil: 0768-88 74 76

E-post: anders.fransson@borasem.se

Bilaga 7.7

Kommunfullmäktige Ulricehamn Kommun
Datum: 2021-04-29

Anders Fransson, Projektledare

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Dricksvattenförsörjningen

Vattenverk

Borås Stad

Sjöbo
Dalsjöfors
Rångedala
Bredared
Hedared
Totalt

Borgstena

Fristad
Gingri

Hedared
Bredred

Sparsör

Rångedala

Sandhult
Frufällan

Sjöbo

Äspered

Tosseryd
Sjömarken
Dalsjöfors

Sandared
SLÄTTHULT

Gånghester
Dannike
Rydboholm
Aplared
Viskafors
Svaneholm
Kinnarumma

Antal anslutna personer
92 795
6 815
317
267
219
100 413

Bakgrund
▪

Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren genomfört
utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i
ett flergenerationsperspektiv.

▪

Både grundvatten- och ytvattentäkter har ingått i utredningen.

▪

Redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver förbättras.

▪

Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas.

▪

Kapaciteten behöver ökas för stadens utveckling med nya
invånare och nya företag/verksamheter.

▪

Sjöbo vattenverk som är från 1932 behöver renoveras.

▪

Målsättningen har varit att ta fram det alternativ som ger den
mest fördelaktiga vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år
2050.

Handlingsalternativ – Överblick

Yv A

Tolken

Yv B

Säven

Yv C

Frisjön

Gv A

Bollebygd

Gv B

Varnum

Inf A

Bollebygd
(inf. Gesebols
sjö)

Inf B

Varnum
(inf. Tolken)

Inf C

Dalsjöfors
(inf. Tolken)

Prognos framtida dricksvattenproduktion
Sjöbo vattenverk

Förstudie av alternativen Frisjön, Säven och Tolken
samt grundvattentäkterna

Långsiktig hållbar
dricksvattenförsörjning i
Borås Stad

Genomförandetid
Inkl. anläggningstid och
rådighet

Leveranssäkerhet
Inkl. reservkapacitet,
redundans inmatning och
separata
avrinningsområden

Vattenkvalitet
Inkl. råvattenkvalitet,
föroreningsrisk, hälsorisk
och estetisk kvalitet

Socialt och miljö
Inkl. motstående intressen,
energiförbrukning,
kemikalier och
miljökonsekvenser

Ekonomi
Inkl. investering och drift
och underhåll

Tolken har bäst förutsättningar
Förstudien visar att Tolken har de bästa förutsättningarna som
råvattentäkt:
▪ Tolken har en långsiktig hållbar uttagskapacitet.
▪ Tolken har den bästa råvattenkvalitén
–

▪
▪
▪
▪

Ger en enklare reningsprocess med lägre kemikaliebehov osv.

Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa
vatten till Borås.
Tolken medför redundant inmatning i dricksvattennätet jmf. med
Sjöbo vattenverk. Kan även erbjuda redundans för Dalsjöfors.
Tolkenalternativet medför lägst driftkostnader främst på grund av
sjöns vattenkvalitet och lokalisering.
Tolken har pekats ut som regionalt viktig dricksvattenresurs
av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sammantaget bedöms Tolken vara det mest fördelaktiga och
kostnadseffektiva alternativet.

KF – Inriktningsbeslut 2020-10-15
Inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning
Beslut:
▪

Kommunfullmäktige beslutade att sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om
framtida dricksvattenförsörjning.

▪

Kommunfullmäktige gav Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att
– genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt.
– att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och hur det
påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.
– att bevaka vattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv.

Investeringsbeslut kommer i ett senare skede och är beroende på vad detaljstudien
visar.

Projektfaser och övergripande aktiviteter
Preliminär tidplan
2020-10

ca 32 mån

2021-12

FAS 1

(Programskede)

FAS 3

FAS 2

Investeringsbeslut

(Avlämning och
uppföljning)

(Genomförande)

FFU

Initiering

Anbud
Kontrakt

Definiering
och tillstånd

Byggnation

Driftsättning,
provdrift och
prestandaprov

Förprojektering och kalkyl

Beslutsunderlag

2020-11
2021-1

2021-3

2021-10

2021-11
2022-8

Preliminär tidplan för tillståndsprövningen
▪

Tillståndsansökan enligt 11 kap. Miljöbalken.

▪

Inleds med samrådsprocess, avgränsningssamråd

Nov 2020Maj 2021
Samrådsprocess

Dec 2020 –
Sept 2021
TB och MKB,
kompletterande
undersökningar

Okt 2021
Ansökan om
tillstånd till
MMD

Vår 2022
Ansökan
kungörs och
skickas på
remiss

Sammanfattning samrådsmöte 26/4
▪

Den 26 april genomfördes ett digitalt samrådsmöte med
allmänheten.

▪

500 inbjudningar hade skickats till boende, fastighetsägare och
intressenter kring sjön Tolken.

▪

I Ulricehamns Tidning och Borås Tidning annonserades en
kungörelse om mötet.

▪

Anmälan till samrådsmötet gjordes på vår hemsida.

▪

Ca 120 deltagare var med på möte.

▪

Mötet inleddes med en presentation och därefter svarade vi på
redan inkomna frågor. Därefter fanns det möjlighet för deltagarna
att ställa frågor.

▪

Dagen efter publicerade vi presentationen och en inspelad
presentation från Teams på vår hemsida.

Sammanfattning samrådsmöte 26/4,
▪

forts.

Möjlighet finns att ställa ytterligare frågor fram tills den 10 maj för
att vara säkra på att de hanteras inom ramen för tillståndsprocessen.

Planerad vattenverksamhet
▪

Tillstånd till ytvattenuttag
- 32 000 m³/dygn i medeltal per månad (motsvarande ca 370 l/s)
- dock högst 40 000 m³ under ett och samma dygn (motsvarande 463 l/s)
I normalfall kommer Öresjö och Tolken användas samtidigt. Ovanstående uttag kan bli
aktuella när Sjöbo vattenverk renoveras eller när redundant behov så kräver.

▪

Tillstånd till att utföra tillhörande anordningar så som intagskonstruktion och
intagsledning

▪

Regleringsstrategi för Tolken kommer att studeras och troligen ingå i
tillståndsansökan

Övrigt som kommer att ingå ansökan:
▪

Skadebegränsande åtgärder och skadeavhjälpande villkor

▪

Tid för oförutsedd skada

▪

Uppskjutna prövningar

Landanslutning under utredning

Reglering av Tolken
Vattendom (från 1928)

▪

Tillåter ca. 2,4 m nivåreglering i
Tolken

▪

Tillåter nolltappning i Viskan
(förekom troligen regelbundet före
reglering)

Dagens reglering
▪

Jämnar ut flödet i Viskan

▪

Främst genom att öka lågflöden

▪

Undvika låga nivåer under
sommaren.

▪

Varieras ca. 1,2 m (övre delen av
spannet)

▪

Frivillig mintappning på 300 l/s

Historiska vattennivåer och flöden
▪ Historiska nivåer i Tolken

Låga
sommarnivåer
kring 226,6

Historiska vattennivåer och flöden
▪ Historiska flöden från Tolken 1995-2021
Maxtappning
feb 2020

Historiska vattennivåer och flöden
▪ Historiska flöden från Tolken och vid Bosgården (uppströms
Gingri) 2018
Mintappningen
större än
flödet vid
Bosgården

Pågående studie av regleringsstrategi
▪

Målbild
– Undvika låga vattennivåer och flöden under sommaren

▪

Metod
– Lägre tappning under vintern/våren
– Ökade nivåer under våren
– Sjön sjunker under sommaren, men från ett högre utgångsläge

▪

Resultat
– För sommaren 2018 erhölls med vattenuttag nivåer i samma
storleksordning som de faktiska nivåerna 2018

Pågående studie av regleringsstrategi
Dämningsgräns

Sänkningsgräns +1,2m

Fortsatta hydrologiska studier
▪

Påverkan på vattenståndet i sjön och flödet ur Tolken till Viskan
till följd av vattenuttaget

▪

Hur denna påverkan kan minimeras genom annorlunda reglering
av Tolken

Allmänna intressen i Tolken
▪

Mycket högt naturvärde enligt Borås Stads
naturvårdsprogram

▪

Rikt fågelliv inkl. häckande storlom

▪

Lindö fågelskyddsområde inrättat för
skyddsvärd art

▪

Tolken är rik på fiskarter inkl. öring, sik,
siklöja, gös, ål och lake.

▪

Sundholmens naturreservat

▪

Strandskydd

Teckenförklaring

Karta från Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur

Allmänna intressen i Viskan
▪

Höga artvärden inkl. öring och stormusslor så som flodpärlmussla och äkta målarmussla

▪

Bland häckande fågelarter förekommer forsärla och strömstare

▪

Riksintresse Naturvård; Hökerum och Gingri, samt riksintresse Friluftsliv och Kulturmiljövård

▪

Natura 2000-området Mölarp och Kröklingshage

▪

Två naturreservat; Mölarp och Kröklingshage

Teckenförklaring
Naturreservat
RI Kulturmiljövård
Natura 2000
RI Friluftsliv
RI Naturvård

Karta från Länsstyrelsens informationskarta

Biologiska undersökningar
-

Landinventering inkl
naturvärdesinventering vid
landanslutningarna (maj-juni)

-

Inventering av vattenvegetation
(juli – aug) och bottenfauna
(sept - okt) vid
landanslutningarnas grundomr.

-

Inventering av bottenfauna och
fisk i närmast
nedströmsliggande strömsträcka

-

Bedömning av stormusslor och
fisk i Gingri naturfåra

-

Tappningsundersökning

Karta från Länsstyrelsernas karttjänt Informationskartan Västra Götaland

Frågestund

Kontakt
Borås Energi och Miljö AB
Anders Fransson
Mobil: 0768-88 74 76

E-post: anders.fransson@borasem.se

Områdets hydrologi
▪

Tolkens avrinningsområde: 66 km2

▪

Viskans avrinningsområde (från Tolken
till inloppet i Öresjö): 360 km2

▪

Tolkens avrinningsområde motsvarar ca
18%

Figur: Viskans delavrinningsområden fram till inloppet i
Öresjö. Tolkens avrinningsområde visas runt sjön.

Tolkens del i Viskans flöde

Befintliga vattenverksamheter
Dämmet i Tolken

Kraftverk i Viskan
▪

Boga Kvarn

▪

Ågården

▪

Gingri

▪

Kröklingfors
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INTRODUKTION
AF hälsar alla välkomna och går igenom mötets agenda.
Ingen har kommentarer på mötesanteckningarna från föregående möte (2021-03-30).

2

LÄGESRAPPORT FRÅN PROJEKTET
AF ges en lägesrapport från projektet.
De senaste veckorna har varit intensiva i projektet. Just nu pågår många detaljutredningar och fler kommer att ske under
sommarhalvåret exempelvis kring ledningsdragningar, vattenverk och pumpstation, landinventering inklusive naturvärdesinventering vid landanslutningar och inventering av bottenfauna
och fisk i närmast nedströmsliggande strömsträcka.
En preliminär hydrologisk simulering är gjord, det vill säga underlag till regleringsstrategin i sjön, AF kommer att visa bilder
på detta senare under mötet.
Ett digitalt samrådsmöte ägde rum 26/4 för allmänheten där
många frågor ställdes. Det pågår en fortsatt process med
kraftproducenter, berörda fastighetsägare, Borås Stads olika
nämnder/förvaltningar, Ulricehamns kommun och övriga intressenter.

SW41260305/1
SW41236155/1

Inför det digitala samrådsmötet skickades 500 inbjudningar ut
till boende, fastighetsägare och intressenter kring sjön. Samrådsmötet kungjordes även inför mötet i både Ulricehamns
Tidning och Borås Tidning, Anmälan till samrådet gjordes via
Borås Energi och Miljös (”BEM”) hemsida. På mötet deltog
cirka 120 personer. Mötet inleddes med en presentation och
därefter besvarades redan inkomna frågor. Det gavs också
möjlighet för deltagarna att därefter ställa fria frågor. Dagen
efter mötet publicerades presentationen och en inspelad presentation från Teams på BEM:s hemsida.
BEM meddelade på det digitala samrådsmötet att det fanns
möjlighet att ställa ytterligare frågor och lämna synpunkter
fram till den 10 maj för att vara säkra på att dessa hanteras
inom ramen för tillståndsprocessen.
AL går igenom tidplanen för tillståndsprövningen framöver.
Samrådsprocessen är formellt avslutad även om BEM fortsatt
tar in frågeställningar och synpunkter. Nu är det meningen att
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arbetet med miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning
och de underutredningar som behöver tas fram ska sammanställas. Tanken är att BEM ska kunna sammanställa själva ansökan för att lämna in den i oktober 2021.
Formellt är det inte längre samråd, nu är dock tanken att hålla
ett informationsmöte för allmänheten och berörda efter sommaren. Det ska ske innan BEM lämnar in ansökan. Ansökan
kommer sedan att gå på kompletteringsremiss så att alla är
ense om att den är komplett och kan kungöras. När den är klar
kungörs den och går på remiss så att alla som har synpunkter
och åsikter på det BEM ansöker om kan komma till tals. BEM
har sagt att detta kan ta allt från ett år till flera år om det går
upp i instanserna. I första instans skulle AL gissa på att det tar
cirka 12-15 månader. Normalt sett avgörs ett sådant här mål
efter huvudförhandling. Efter pandemin kan man ha huvudförhandling i en stor lokal dit domstolen från Vänersborg kommer.

SW41260305/1
SW41236155/1

HS: Hur beaktas de frågor och synpunkter som har kommit in
vid samrådsmötena och informationsträffar med intressenter?
Enligt den tidsplan som ni nu redogjort för verkar det som att
man bortser ifrån sådana synpunkter och låter processen löpa
på. Hur ska man tolka det här?
AL: Samrådet är en del av miljökonsekvensbeskrivningsprocessen. Anledningen till att man har samrådet är att man inte
ska missa några aspekter när man utreder. Synpunkterna och
frågorna som har inkommit kommer att beaktas inom ramen
för miljökonsekvensbeskrivningsarbetet. Vi har fått in många
viktiga synpunkter och inspel som kommer att beaktas. Sen
kan det vara så att någon tycker att vi ska ta vatten från Säven eller någon annanstans. Vi beaktar inte dessa synpunkter
genom att göra som dessa personer säger. Vi utreder däremot
förutsättningarna för vattenuttaget och dess lokalisering. Vår
uppfattning är att Tolken är det alternativ vi ska gå vidare
med. Men i sak, har man ställt frågor eller kommit med synpunkter så ska vi se till att ha svar på dessa i vidare utredningar.
AF fortsätter redogöra för samrådsmötet, det har inkommit
många frågor i anslutning till mötet som tidigare nämnts. Det
har även varit en del insändare i både Ulricehamns Tidning och
Borås Tidning. Utifrån detta har BEM tagit fram några av de
vanligaste frågorna. Dessa är som följer:

3 (14)

Åtgärd

Filnamn:

PWAA0000-PL-MDMI-008

Sida:

4 (14)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

MDMI

Minnesanteckningar från
möte med Ulricehamns
kommun och Ulricehamns
energi avseende vattenuttag från Tolken

Mötestyp:

Status:

Projektmöte

Gällande

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Klara Nylander, Setterwalls advokatbyrå

PW

AA

0000

2021-05-20

Punkt

Ansvar
Fråga: Säven har ett större avrinningsområde än Tolken. Är
inte Säven då ett bättre alternativ?
Svar:
 Det är riktigt att Tolken har ett mindre avrinningsområden och därmed mindre flöde till sig. Men tack vare
stort vattenmagasin i Tolken så visade studien av sjön
att den skulle ha en fungerande vattenhushållning.
Detta bekräftas också av de fördjupade studier som nu
genomförs för Tolken.
 Säven har en betydligt större avrinningsområden och
därmed större tillrinning, men sjön är lika stor som Tolken. I förstudien antogs en möjlig regleringshöjd i Säven till 1,2 m. Idag är inte Säven en reglerad sjö vilket
innebär en osäkerhet i bedömningen angående vilka
villkor som skulle gälla för Säven i en vattendom.

SW41260305/1
SW41236155/1

Fråga: Hade båda sjöarna tillräcklig kapacitet att fungera som
framtida vattentäkt?
Svar:
 Förstudien visar att både Tolken och Säven har leveranskapacitet för att fungera som dricksvattentäkt. I
multikriterieanalysen i förstudien har både Tolken och
Säven fått den högsta poängen (10) för kriteriet uttagskapacitet.
 Den slutliga bedömningen att Tolken skulle ha något
bättre leveranskapacitet än Säven baserades på osäkerheter kring vilken regleringshöjd som skulle vara
möjligt för Säven. Det bedömdes säkrare att förändra/komplettera tillstånd för en redan reglerad sjö,
än att upprätta en regleringsdamm i en ny sjö.
 Det är också viktigt att ha med sig att förstudien tar
upp många olika kriterier som bedöms, varav reservkapacitet (uttagskapacitet) är ett kriterium. Den samlade
bedömningen av samtliga kriterier ger att Tolken är det
mest fördelaktiga alternativet för den framtida dricksvattenförsörjningen i Borås.
Fråga: Varför har inte ett nytt vattenverk som tar vatten från
Öresjö utretts?
Svar:
 Det övergripande målet är en långsiktigt säker dricksvattenförsörjning, vilket medför ett behov av att öka
kapaciteten och redundansen i dagens dricksvattenförsörjningssystem. Alla åtta olika alternativ som har utretts har inneburit att vi får en ny tillgänglig råvattentäkt för dricksvattenproduktionen. Det har varit en
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grundförutsättning för att alternativet överhuvudtaget
skulle vara aktuellt för utredning. Annars skapar vi
ingen utökad redundans (säkerhetsperspektiv) om våra
befintliga råvattentäkter skulle bli t.ex. förorenade.
I utredningarna har vi satt upp tre olika redundansnivåer:
- I. Skall-nivå, motsvarar 85 % av år 2050s medeldygnsförbrukning under minst 52 veckor.
- II. Alternativ-nivå, motsvarar 85 % av år 2050s
medeldygnsförbrukning under minst 26 veckor.
- III. Nöd-nivå, motsvarar mindre än 10 000 m3/dygn
Alternativet Öresjö uppfyller alltså inte ens den lägsta
nivån (nöd-nivån), då Öresjö inte erbjuder någon redundans avseende råvattentäkten.

PN: Hur bedömer ni Ärtingen som ni har som reservtäkt idag?
Klarar den lägsta nivån?
AF: Ärtingen har inte kapaciteten för att klara av att försörja
Borås med dricksvatten en längre tid. Den klarar mellan 3-6
månaders försörjning som reserv för Sjöbo vattenverk.
Ärtingen har inte varit med i diskussionerna kring ny vattentäkt. Den är dock med som reservvattentäkt.

SW41260305/1
SW41236155/1

RK: Jag förstår säkerhetsaspekten, men det är väl så att vattendomen för Tolken planeras att göras om snart, redan år
2029? Kommer det påverka ert arbete? Kommer man ta hänsyn till er verksamhet vid omprövningen?
AL: Dammen vid Tolkabro och kraftverken nedströms kommer
bli föremål för omprövning 2029 och målsättningen brukar
vara att skapa förutsättningar för fiskvandring. Det kan därför
komma att hända saker både vad gäller flöde och möjlighet till
passage. När vi nu före 2029 går in och ansöker kommer man
egentligen inte titta så mycket på vad som kan ske 2029. Man
kommer att ha beakta de normala hänsynen till naturvärden,
fisk och så vidare. Dricksvattenintresset kommer att behöva
beaktas vid omprövningen 2029. Det blir inte någon sakprövning och det blir inte nödvändigtvis så att man föregriper de
förändringar som ska ske 2029 i vår prövning.
PN: Betyder det att ni chansar på att man kommer att nöja sig
med minimitappningen 300 l/s även i framtiden så att det inte
påverkar er långsiktiga kapacitet?
AL: Det är något vi får se i framtiden. Det finns ett antal allmänintressen att beakta, dricksvatten är ett sådant. Vi räknar
med att det kommer att finnas tillräckligt med vatten även efter 2029.
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AF går igenom hur samverkan kommer att ske och fortsatta
frågeställningar behandlas framöver.
Samverkan och dialog kommer att fortsätta ske med närboende, fastighetsägare och intressenter kring sjön. Ambitionen
från BEM:s sida är att alltid svara på intressenters frågeställningar som berör BEM:s verksamhet. BEM kommer även att ha
ambitionen att bemöta insändare/debattartiklar i lokala medier
samt att besvara medias frågeställningar. De mest frekventa
frågeställningarna läggs löpande ut på BEM hemsida. Det finns
redan idag ett femtontal frågor och svar på hemsidan. Ett informationsmöte med närboende planeras att ske efter sommaren innan BEM skickar in ansökan, för att redovisa status i de
utredningar BEM har bedrivit.

SW41260305/1
SW41236155/1

RK: Vi håller på med en stor översiktsplan i Ulricehamns kommun just nu och allmänheten har lärt sig att man får skriftligt
svar på alla sina synpunkter/frågor. Allmänheten har alltså lärt
sig att man får svar på varje inskickad fråga, har ni varit tydliga i er hantering av sådana frågor?
AL: I 6 kapitlet miljöbalken finns det inget krav på att man ska
svara på varje synpunkt eller fråga som kommer in i samrådet.
Många av de frågor som kommit in är sådana som fordrar utredning för att vi överhuvudtaget ska kunna svara. Det är
dessa utredningar som vi nu kommer att företa. BEM har trots
detta ändå bestämt sig för att i bästa möjliga utsträckning
svara på de frågor som kommer in. I de fall BEM inte kan ge
tydliga svar på frågor som kommer in så kommer detta att
meddelas. Just nu pågår ett arbete med att besvara de frågor
som har kommit in, det är dock många frågor varav vissa kräver visst övervägande.
AF: Vi håller nu på att besvara alla frågor och mejl som kommit in. Även om vi inte har ett tydligt svar så kommer vi besvara de mejl som kommit in.

3

REGLERING AV TOLKEN
AF går igenom regleringen av Tolken.
Tolken har en vattendom från 1928. Denna tillåter ca 2.4 m nivåreglering i Tolken. Den tillåter även nolltappning i Viskan.
Det är Vattenfall som innehar regleringsrätten. Vattenfall tilllämpar idag en reglering inom vattendomen som syftar till att
jämna ut flödet i Viskan främst genom att öka lågflöden. Vat-
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tenfall försöker undvika låga nivåer under sommaren. Vattenfall reglerar Tolken ca 1.2 m (dvs. den övre delen av spannet)
och tillämpar en frivillig minimitappning på 300 l/s.
AF går igenom och visar bilder på de historiska nivåerna i Tolken. Nivåerna har hållit sig inom de 1.2 m som ligger högst i
2.4 metersspannet.
AF går även igenom och visar bilder på de historiska flödena i
Viskan. Vattenfall använder sig av en frivillig minimitappning
på 300 l/s, ibland har den legat under detta men det har varit
sällan. Vissa tider har maxflödet varit högt. BEM har utgått
ifrån minimitappningen i sina beräkningar.
Just nu pågår en studie av regleringsstrategi. BEM:s andemening är att höja nivån i Tolken under vinter/vår för att hålla en
hög nivå under sommaren då vattnet sjunker undan. Ambitionen är att BEM ska köra vattenuttag 50/50 från Öresjö och
Tolken när båda vattentäkterna kan användas. Idag ligger behovet för uttaget på ungefär 250 l/s totalt, vilket motsvarar uttag om 125 l/s från Tolken om hälften av vattnet tas därifrån i
närtid. När Sjöbo vattenverk renoveras behöver allt vatten tas
från Tolken under renoveringstiden, det motsvarar således 250
l/s. BEM har jämfört regleringsstrategin med hur läget var i
Tolken och Viskan 2018. Detta med anledning av att sommaren 2018 var extremt torr. I studien av regleringsstrategin går
nivåerna i Tolken aldrig under de som förelåg sommaren 2018.

SW41260305/1
SW41236155/1

MS: Det förutsätter att vi har en normalsommar för att nå upp
till nivåerna som ni nu visat, vad blir det för nivåer när det är
torrt?
AF: Vi har jämfört med 2018, det är det år med lägst tillrinning
som vi har haft under de senaste åren varför vi har valt detta
år. Hade det varit en normalsommar hade nivåerna i Tolken
och flödet i Viskan varit högre.
DK: 2018 var ett år med historiskt låg tillrinning och på många
andra sätt ett kritiskt år. Det var därför vi valde det året att
titta på, det vill säga hur skulle en förändrad reglering påverka
nivån i Tolken och flödena nedströms Viskan under ett liknande år som 2018. Vi håller även nu på att titta på hur två
sådana torra år i rad skulle se ut.

4

VATTENSKYDDSOMRÅDE
AF redogör för tankarna kring vattenskyddsområde.
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Arbetet med vattenskyddsområde är en parallell process. BEM
har precis startat upp arbetet med att ta fram förslag på
skyddsföreskrifter. BEM kommer att inleda arbetet med att ta
fram en konsekvensanalys för att kunna bedöma om det blir
några förändringar mot de skyddsföreskrifter som gäller idag.
Det finns skyddsföreskrifter redan då det är en tertiär zon för
Öresjö och Sjöbo vattenverk. BEM kommer att arbeta med frågan framöver.

SW41260305/1
SW41236155/1

PN: Vet ni redan idag vilken modell ni kommer att jobba med?
Kommer ni att jobba med samma modell som finns för Öresjö
eller kommer det vara en omstart helt och hållet?
AL: Tanken är att det ska vara anpassat, men det har kommit
nya vägledningar från Naturvårdsverket om vattenskyddsområde som ser lite annorlunda ut. Tanken är att jobba med förmodligen en eller flera zoner. Att ha samma restriktioner i hela
skyddsområdet blir klumpigt. Sen kan man också säga att tanken inte är att förändra. Tolken har bra vatten idag trots den
tillåtna markanvändning som sker runt sjön. Någon av förändring av det ska inte ske, men däremot är det så att ingen ska
anlägga orena eller enskilda avlopp. Det ska kanske inte heller
tillkomma några nya miljöstörande verksamheter. Normalt sett
kan man säga att den allmänna aktsamhet som fastighetsägarna redan iakttar i närheten av en sjö kommer att gälla fortsättningsvis.
PN: Jag var med och skrev vattenskyddsområdesbestämmelserna senast. Jag undrar om man kommer att arbeta ifrån den
metod som vi gjorde då och utgå ifrån de små bäckarna och
vattendragen eller tänker man sig att arbeta med större geografiska sjok.
AF: Jag har inte tillräcklig detaljerad kunskap kring detta för
att svara utan det får vi återkomma med.
PN: Är det Sweco som kommer att göra jobbet?
AF: Ja, Setterwalls och Sweco, samma som i detta projekt men
med andra personer.
HS: Utreder man möjligheten att utöka tillrinningen till Tolken
som kompensation för att man ökar uttaget? Kan man tänka
sig att man tar vatten från en annan sjö och fyller på Tolken
för att minimera variationerna i uttaget?
AF: Nej, så är inte tanken.
HS: Vad skulle hända om man samtidigt som man gräver lägger en ledning till för att pumpa vatten till Tolken och på så vis
minimera skadorna?
AL: När man tittar på det uttag som kommer att ske under
normaldrift i överskådlig tid gäller uttag om 125 l/s från Tolken
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Att göra en överledning, som det du nu beskriver benämns juridiskt, är en stor apparat i sig och det vållar lika mycket huvudbry för den sjö man tar vatten ifrån som det gör nu i Tolken. Jag tror att den förtjänst som man skulle göra med denna
möjlighet, med tanke på att det normala uttaget är relativt begränsat, skulle vara mycket liten.

5

INKOMNA SYNPUNKTER FRÅN ULRICEHAMN
Ulricehamns kommun har tidigare kommit in med skriftliga
synpunkter på projektet. AF går igenom dessa och öppnar upp
för diskussion. Det framgår bland annat av synpunkterna:
”Ulricehamn har ett direkt intresse främst i form av Viskan
som recipient för reningsverken i Hökerum och Nitta. Här
måste ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen vara
mycket tydlig vilka effekter vattenuttaget har och att uttaget
inte äventyrar vårt behov nu och i framtiden med en tillväxt i
dessa samhällen.”

SW41260305/1
SW41236155/1

MS: De här samhällena kommer att fortsätta växa framöver
och då kommer vi behöva släppa ut mer i Viskan. Det kommer
då krävas att det är flöde i Viskan även fortsättningsvis.
AL: Tänker ni att det vid en kommande utvidgning av avloppsreningsverken kan komma att bli skärpta villkor om det
är dålig utspädningseffekt?
MS: Vi har tillstånd, men vi har en bit kvar innan vi når toppen
för detta.
AL: Har ni era villkor i utgående vatten?
MS: Ja, precis, men vi kommer ha mer utsläpp i framtiden än
vad vi har nu.
AL: Har man sina villkor i det utgående vattnet är den frågan
prövad och ingen kommer att kunna hindra er från att släppa
ut mer vatten så länge ni följer innehållet i villkoren. Problem
kan uppstå om ni behöver tillståndspröva på nytt för fler personekvivalenter, då skulle det kunna bli så att man skärper
villkoren för att det är ett lite flöde möjligen.
MS: Det vi menade med synpunkten var att vi vill att ni tar
hänsyn till det maximala utsläpp som vi får göra i de utredningar som kommer att göras.
AL: Tanken är inte att vi ska ha lägre minimiflöde än vad som
varit hittills. Vi kommer att beakta den minimitappning på 300
l/s som Vattenfall använt. På så sätt ska det inte bli någon förändring i den delen.
AF: 300 l/s är vår ambition. Vi kommer inte förändra Viskan
genom att ändra minimiflödet.
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PN: Jag ska bara förtydliga, det finns inte något tillstånd för
reningsverken då det är små verk, dessa har anmälningsplikt.
Det finns en risk för att, om man ser negativa effekter i Viskan, miljö- och byggnämnden kräver åtgärder på verken som
följd av lägre minimiflöden på grund av uttaget från Tolken.
Det är främst detta vi vill flagga för, att det finns en risk för att
vi drabbas av fördyrande åtgärder på verken i det här sammanhanget. Dessutom finns alltid en risk för att centrala myndigheter ökar kraven.
AL: Någon avsikt att minska lågflödena har inte varit någon
tanke från BEM:s sida.
AF: Det är bra att ni tar upp frågan.
Av Ulricehamns kommuns skriftliga synpunkter framgår även:
”Vi kan även notera att Ulricehamn också har pekat ut Tolken
som en möjlig framtida vattentäkt vilket bör beaktas. Så här
skriver vi i vår vattenförsörjningsplan:
’Tolken är tillräckligt stor och tillräckligt djup för att ha potential som dricksvattentäkt. Tolken bedöms av Ulricehamn
vara intressant att nyttja för dricksvattenförsörjning inom år
2050 utifrån framtida exploateringsplaner och visioner om den
allmänna dricksvattenförsörjningen.’”

SW41260305/1
SW41236155/1

AF: Hur ser era tankar ut kring Tolken som vattentäkt? Vill ni
också få till Tolken som dricksvattentäkt?
MS: Vi flaggar för att använda Tolken som dricksvattentäkt i
vår vattenförsörjningsplan.
AL: Ni har nyligen förstärkt grundvattenresurserna om jag förstår saken rätt?
MS: Ja, men under arbetet med motorvägen flyttade vi en
täkt.
AF: Givetvis ska vi beakta detta, men tittar man på Ulricehamns kommun så har ni grundvattenverk. Ska ytvatten tas
får ett ytvattenverk byggas, alternativt får vatten tas från det
vattenverk som vi nu ska bygga. Om det skulle bli några exploateringsområden i norra delarna av Tolken och det inte
finns tillräckligt med vatten i Hökerum, hur tänker ni då lösa
en sådan situation?
MS: Vi är rädda för att det i framtiden att det inte finns tillräckligt med grundvatten.
AL: Var Tolken den enda sjö som ni analyserade som möjlig
dricksvattentäkt i vattenförsörjningsplanen?
MS: Nej, men den är intressant då den ligger högt. Då kan
man gå med självfall in till staden.
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AL: Då har ni identifierat samma fördel som BEM?
MS: Ja, precis.
AL: Även om sjöar är belägna i olika kommuner så är det vattenrättsligt någon först-till-kvarn-princip som gäller. Det finns
en bestämmelse i 11 kap. 7 § miljöbalken som säger att man
ska beakta om vår ansökan kan försvåra annan framtida vattenverksamhet. Vi kommer att behöva besvara detta i ansökan. Om det på ett eller annat sätt är ett bekymmer för Ulricehamns kommun så får vi försöka att bemöta det. Frågan går
inte helt förbi utan den finns där. Man får väga för både Borås
Stads och Ulricehamns kommuns del vilka möjligheter det
finns att ordna dricksvattenförsörjning och så får domstolen
titta på det. Skulle det varit så att Tolken varit Ulricehamns
enda alternativ skulle det varit en värre problematik än om det
finns andra resurser också. Vi tar med oss frågan.
RK: Vi måste lyfta sådant här eftersom det är kommunfullmäktigebeslut.
AF: Jättebra, vi tar med oss detta framöver.
Nästa frågeställning från Ulricehamns kommuns synpunkter lyder:

SW41260305/1
SW41236155/1

”Kommunens allmänna utvecklingsintresse kan även påverkas
av ett användande av Tolken som råvattenkälla, exempelvis
genom de restriktioner som följer med detta. Det kan medföra
begränsningar för möjligheten att utveckla LIS områden som
utpekas i kommunens kommande översiktsplan. Det kan även
fördyra för lantbruk och enskilda kommuninvånare. Vi noterar
att detta kommer att beröras mer i processen för vattenskyddsområde som blir en följd om tillstånd för uttag av vatten
ges. Vi kan notera att Borås Energi och Miljö avser att leda förbrukat processvatten till Borås stads reningsverk och inte återföra ett renat vatten till Tolken. Den möjligheten bör utredas
för att minimera urtaget och dess effekter.”
AF: Har ni några kommentarer kring detta?
PN: Den första delen är endast ett konstaterande eftersom
detta tagits upp i debatten. Detta är något vi kommer att hantera i fortlöpande process. Därefter är det dels frågan om hur
många liter spolvatten som kommer att genereras vid vattenverket, del om det är rimligt att det hamnar utanför Tolken eller om det borde renas och ledas tillbaka. Jag vet att det handlar om salthalter med mera men jag tycker att det behöver noteras i utredningen i alla fall.
AF: Tack, då vet vi vad ni menar.
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Nästa frågeställning från Ulricehamns kommuns synpunkter
handlar om Öresjö och Ärtingen vilket redan har behandlats
under mötet, denna hoppas därför över. Därefter lyder nästa
frågeställning enligt nedan:
”I presentationsmaterialet har man lagt tonvikten på historiska
nivåer och väder. Här bör man även ta med klimatprognoserna
och bedöma hur representativ 2018 är inför framtiden.”
DK: Vi kommer att fortsätta utredningarna och stressköra Tolken och då titta på hur 2018 statistiskt förhåller sig till historiska data. Vi har en pågående diskussion kring hur vi ska angripa klimatprognoser. Det finns olika klimatscenarion med
olika faktorer som man kan lägga på. I många motsvarande
utredningar har man mer ett resonemang kring klimatpåverkan. Vi har en pågående dialog i projektet kring vilken ansats
vi ska göra. Klimatfrågan är givetvis en viktig fråga som vi
kommer ta med.
Ytterligare en frågeställning från Ulricehamns kommuns synpunkter är:
”Det meteorologiska underlaget för Tolken har även ifrågasatts
då beräkningarna har stor osäkerhet”.

SW41260305/1
SW41236155/1

DK: Under samrådet har det framkommit synpunkter på att
det finns en stor osäkerhet i det meteorologiska underlaget.
Det har förekommit påståenden om att underlagsdatan som
använts i modelleringen har en felmarginal på 47 %. Detta förtjänas att förtydligas. Datan vi har tagit in är SMHI:s s-hype
data som produceras per avrinningsområde och per dygnsbasis. När vi tittar på modellering av ett så stort magasin som
Tolken är vi inte intresserade av dygnsbasis utan snarare
veckovis eller till och med månadsvis. Medelvärdesbildar man
dygnsdatan och jämför denna med närmast liggande mätstation nedströms, vilket är Bosgården i detta fall, så är skillnaden
bara ungefär 1 % mellan modellerat och uppmätt flöde. Detta
avser medelflödet. Tittar vi på högvatten- och lågvattenflöden
så ligger vi på 92 % överensstämmelse. Detta är en mycket
bra överensstämmelse enligt de experter på SMHI som jag har
pratat med. Slutsatsen är att vi känner oss trygga i datan vi
baseras modelleringen på.
PN: Detta stycke kom med för att debatten med allmänheten
kretsade mycket kring just felmarginalen. Jag tror det är viktigt för allmänheten att de får en tydlig beskrivning kring datan
som de kan förstå.
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AF: Absolut, det tar vi med oss.
Sista frågeställningen från Ulricehamns kommuns synpunkter
lyder:
”Ulricehamns kommun anser att det bör hållas ett allmänt informationsmöte där man går igenom MKB i höst innan ansökan
lämnas in till MD. Det är inte ett lätt material att ta sig igenom
för alla, så en dragning där alla frågor kan ställas är viktigt för
förtroendet för processen och offentliga organ som kommunala
huvudmän för vatten och avlopp”.
AF: Som vi nämnt tidigare kommer vi hålla ett informationsmöte för allmänheten innan vi lämnar in ansökan i höst. Vi
tycker också att det är viktigt att vi har möten och avstämningar med er fortlöpande.

6

ÖVRIGA FRÅGOR
AF öppnar upp för övriga frågor.

SW41260305/1
SW41236155/1

RK: Vi har ett område i Ulricehamns kommun där vi håller på
att göra en detaljplan över ett sommarstugeområde, vid sjön
Mogden. Vi har haft bekymmer med översvämningar i detta
område. Påverkas översvämningsproblematiken något av projektet?
PN: Såvitt jag uppfattar det så står Tolken för ungefär 50 % av
flödet till sjön Mogden. Uttaget från Tolken borde påverka
marginellt. Med tanke på att BEM avser att lagra vatten under
högflöden bör det i sådant fall vara positiv påverkan.
DK: Det är positivt så till vida att vi plockar bort vatten från
sjön när det är höga nivåer kontinuerligt med uttaget. Vi kommer medvetet vilja hålla upp nivån i Tolken i närheten av dämningsgränsen under vintermånaderna. Vi jobbar med att vi
måste ha en säkerhetsmarginal, en dämningsvolym eller
reglervolym kvar i Tolken som ligger under dämningsgränsen
för att minska risken för nödtappning. Vi har med det som en
tydlig fråga i vår regleringsstrategi.
AL: Ställer ni de krav som Boverket rekommenderar på klimatanpassning även på nivåerna för de planlagda stugorna?
PN: I detaljplanen har vi lagt in en lägstanivå för golvhöjd för
att säkerställa detta. Det är ett svårt område eftersom det
finns befintliga hus där, så det är en av våra svårare detaljplaner att jobba med. Jag antar att det är ett motsvarande bekymmer som Borås har vid Marsjöarna.
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PN: Lägger ni ut inventeringar med mera fortlöpande eller presenteras detta i klump vid informationsmöte i höst?
AL: Så länge det är arbetsmaterial är det inte läge att lägga ut.
AF: Hittar vi några frågor som vi kan besvara kan det läggas
ut på BEM:s hemsida.
PN: Kommer ni på något som kan påverka detaljplanen kring
Mogden eller liknande så vill vi gärna veta det så fort som möjligt.
AF: Givetvis.
Nästa möte kommer att hållas under slutet av augusti/början
av september. Behöver något diskuteras innan dess så kontaktas AF.

SW41260305/1
SW41236155/1
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Avstämningsmöte Ulricehamn kommun gällande
tillståndsansökan m.m. Tolken
Datum: 2021-05-20

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Förslag till agenda 20/5
▪ Inledning
▪ Föregående mötesanteckningar

▪ Lägesrapportering från projektet
▪ Sammanfattning samrådsmötet 26/4 inkl. inkomna synpunkter och
frågor

▪ Preliminära vattennivåer i Tolken och flöden Viskan samt dess
regleringsstrategi
▪ Vattenskyddsområde

▪ Ulricehamn kommuns inlämnade synpunkter m.m.
▪ Övriga frågor
▪ Nästa möte

Lägesrapportering från projektet
▪

Många detaljutredningar pågår just nu och kommer att ske under
sommarhalvåret. Kan nämnas några:
–
–
–
–
–

Ledningsdragningar, vattenverk och pumpstation
Tappningsundersökning Tolkens utlopp och i Viskan
Geotekniska undersökning
Landinventering inkl naturvärdesinventering vid landanslutningarna (maj-juni)
Inventering av vattenvegetation (juli – aug) och bottenfauna (sept - okt) vid
landanslutningarnas grundområde
– Inventering av bottenfauna och fisk i närmast nedströmsliggande strömsträcka
– Bedömning av stormusslor och fisk i Gingri naturfåra

▪

Preliminär hydrologisk simulering är gjord, dvs underlag till
regleringsstrategi i sjön (vattennivå och flöde till Viskan).

▪

Digitalt samrådsmöte ägde rum 26/4 för allmänheten.

▪

Fortsatt process pågår med kraftproducenter, berörda
fastighetsägare, Borås Stads olika nämnder/ förvaltningar,
Ulricehamn kommun och övriga intressenter.

Sammanfattning samrådsmöte 26/4
▪

Den 26 april genomfördes ett digitalt samrådsmöte med
allmänheten och intressenter.

▪

500 inbjudningar hade skickats till boende, fastighetsägare och
intressenter kring sjön Tolken.

▪

I Ulricehamns Tidning och Borås Tidning annonserades en
kungörelse om mötet.

▪

Anmälan till samrådsmötet gjordes på vår hemsida.

▪

Ca 120 deltagare var med på möte.

▪

Mötet inleddes med en presentation och därefter svarade vi på
redan inkomna frågor. Därefter fanns det möjlighet för deltagarna
att ställa frågor.

▪

Dagen efter publicerade vi presentationen och en inspelad
presentation från Teams på vår hemsida.

Sammanfattning samrådsmöte 26/4
▪

Möjlighet fanns att ställa ytterligare frågor fram till den 10 maj för
att vi skall vara säkra på att de kan hanteras inom ramen för
tillståndsprocessen.

▪

Tidplan för tillståndsprövningen.

Nov 2020-

Maj 2021
Samrådsprocess

Dec 2020 –
Sept 2021
TB och MKB,
kompletterande
undersökningar

Okt 2021
Ansökan om
tillstånd till
MMD

Vår 2022
Ansökan
kungörs och
skickas på
remiss

Frågor innan/under/efter samrådsmöte 26/4
▪

Många frågor inkom innan samrådsmötet som bl.a. berörde
– Hur kommer uttaget att påverka Tolkens vattennivåer?
– Hur kommer uttaget att påverka Viskans flöde och vilka konsekvenser får det på
djurlivet så som fisk och stormusslor?
– Kommer ett minimivattenflöde att garanteras i Viskan?
– Kommer pumpstationen på Sundholmen att orsaka störande ljud?
– Hur kommer jag som ägare till kraftverk i Viskan att bli ersatt?
– När man sänker vattennivån i sjö blir inte syrenivån i botten av sjön noll och dör
då inte djur- och växtlivet?

▪

Frågor under/efter samrådsmötet om förstudien gällande Säven
kontra Tolken samt varför inte Öresjö var med i studien.

Frågeställningar kring Säven kontra Tolken
Säven har ett större avrinningsområde än Tolken. Är inte
Säven då ett bättre alternativ?
▪

Det är riktigt att Tolken har ett mindre avrinningsområden och därmed mindre
flöde till sig. Men tack vare stort vattenmagasin i Tolken så visade studien av sjön
att den skulle ha en fungerande vattenhushållning. Detta bekräftas också av de
fördjupade studier som nu genomförs för Tolken.

▪

Säven har en betydligt större avrinningsområden och därmed större tillrinning,
men sjön är lika stor som Tolken. I förstudien antogs en möjlig regleringshöjd i
Säven till 1,2 m. Idag är inte Säven en reglerad sjö vilket innebär en osäkerhet i
bedömningen angående vilka villkor som skulle gälla för Säven i en vattendom.

Frågeställningar kring Säven kontra Tolken
Hade båda sjöarna tillräckligt kapacitet att fungera som
framtida vattentäkt?
▪

Förstudien visar att både Tolken och Säven har leveranskapacitet för att fungera
som dricksvattentäkt. I multikriterieanalysen i förstudien har både Tolken och
Säven fått den högsta poängen (10) för kriteriet uttagskapacitet.

▪

Slutliga bedömningen att Tolken skulle ha något bättre leveranskapacitet än Säven
baserades på osäkerheter kring vilken regleringshöjd som skulle vara möjligt för
Säven. Det bedömdes säkrare att förändra/komplettera tillstånd för en redan
reglerad sjö, än att upprätta en regleringsdamm i en ny sjö.

▪

Det är också viktigt att ha med sig att förstudien tar upp många olika kriterier som
bedöms, varav reservkapacitet (uttagskapacitet) är ett kriterier. Den samlade
bedömningen av samtliga kriterier ger att Tolken är det mest fördelaktiga
alternativet för den framtida dricksvattenförsörjningen i Borås.

Frågeställningar kring Öresjö som vattentäkt
Varför har inte ett nytt vattenverk som tar vatten från
Öresjö utredds?
▪

Det övergripande målet är en långsiktigt säker dricksvattenförsörjning, vilket
medför ett behov av att öka kapaciteten och redundansen i dagens
dricksvattenförsörjningssystem. Alla åtta olika alternativ som har utretts har
inneburit att vi får en ny tillgänglig råvattentäkt för dricksvattenproduktionen. Det
har varit en grundförutsättning för att alternativet överhuvudtaget skulle vara
aktuellt för utredning. Annars skapar vi ingen utökad redundans
(säkerhetsperspektiv) om våra befintliga råvattentäkter skulle bli tex förorenade.

▪

I utredningarna har vi satt upp tre olika redundansnivåer:

▪

➢

I. Skall-nivå, motsvarar 85 % av år 2050s medeldygnsförbrukning under minst 52 veckor.

➢

II. Alternativ-nivå, motsvarar 85% av år 2050s medeldygnsförbrukning under minst 26
veckor.

➢

III. Nöd-nivå, motsvarar mindre än 10 000 m3/dygn

Alternativet Öresjö uppfyller alltså inte ens den lägsta nivån (nöd-nivån), då
Öresjö inte erbjuder någon redundans avseende råvattentäkten.

Tolken har bäst förutsättningar
Förstudien visar att Tolken har de bästa förutsättningarna som
råvattentäkt:
▪

Tolken har en långsiktig hållbar uttagskapacitet.

▪

Tolken har den bästa råvattenkvalitén
–

Ger en enklare reningsprocess med lägre kemikaliebehov osv.

▪

Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa vatten till
Borås.

▪

Tolken medför redundant inmatning i dricksvattennätet jmf. med Sjöbo
vattenverk. Kan även erbjuda redundans för Dalsjöfors.

▪

Tolkenalternativet medför lägst driftkostnader främst på grund av
sjöns vattenkvalitet och lokalisering.

▪

Tolken har pekats ut som regionalt viktig dricksvattenresurs
av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sammanfattningsvis framstår Tolken som det mest fördelaktiga och
kostnadseffektiva alternativet av flera olika anledningar.

Samverkan och svar på fortsatta
frågeställningar
▪

Samverkan kommer fortsatt att ske med närboende,
fastighetsägare och intressenter kring sjön.

▪

Ambitionen är alltid att svara på intressenters frågeställningar som
berör vår verksamhet och vi kommer att bemöta
insändare/debattartiklar i lokala medier samt besvara medias
frågeställningar.

▪

De mest frekventa frågeställningarna lägger vi löpande ut på vår
hemsida, se länken:
https://borasem.se/webb/omborasenergiochmiljo/varaanlaggningar/nyttvattenverk.4.5c762cf31764be25b37374eb.html

▪

Informationsmöte med närboende planeras att ske efter sommaren
innan vi skickar in ansökan, för att redovisa status i de utredningar
vi har bedrivit.

Reglering av Tolken
Vattendom (från 1928)

▪

Tillåter ca. 2,4 m nivåreglering i
Tolken

▪

Tillåter nolltappning i Viskan
(förekom troligen regelbundet före
reglering)

Dagens reglering
▪

Jämnar ut flödet i Viskan

▪

Främst genom att öka lågflöden

▪

Undvika låga nivåer under
sommaren.

▪

Varieras ca. 1,2 m (övre delen av
spannet)

▪

Frivillig mintappning på 300 l/s

Historiska vattennivåer och flöden
▪ Historiska nivåer i Tolken

Låga
sommarnivåer
kring 226,6

Historiska vattennivåer och flöden
▪ Historiska flöden från Tolken 1995-2021
Maxtappning
feb 2020

Pågående studie av regleringsstrategi
Dämningsgräns

Sänkningsgräns +1,2m

Vattenskyddsområde
▪ Här har vi har startat upp arbetet med att ta fram förslag på
skyddsföreskrifter.
▪ Vi kommer att inleda arbetet med att ta fram en
konsekvensanalys för att kunna bedöma om det blir några
förändringar mot de skyddsföreskrifter som gäller idag för
Tolken.

Synpunkter från Ulricehamn kommun

Övriga frågor

Nästa möte
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Minnesanteckningar
Plats:

Teams-möte
Mötesprotokoll

1
Datum:

2021-01-21
Protokollförare:

Klara Nylander

Deltagare
Deltagare

Initialer

Närvarande

Distribution
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Anders Fransson, BEM

AF

X

X

Niklas Egriell, Sweco

NE

X

X

David Klemetz, Sweco

DK

X

X

Håkan Persson, Sweco

HP

X

X

Charlotte von Bahr

CB

X

X

Anders Linnerborg, Setterwalls

AL

X

X

Emelie Sandberg, Setterwalls

ES

X

X

Klara Nylander, Setterwalls

KN

X

X

Jonas Larsson, Vattenfall

JL

X

X

Johan Stenberg, Vattenfall

JS

X

X

Dag Relfsson, Vattenfall

DR

X

X

Per-Olof Ingemansson, Vattenfall

PI

X

X

Björn Hallblad, Vattenfall

BH

X

X

Kim Fors, Vattenfall

KF

X

X

Om fler än en person står i ”Ansvarig”-kolumnen gäller att den som är markerad som fetstil är den som ansvarar. Fortsättning på tidigare mötespunkt markeras med BM(byggmöte
nr) och i kursiv stil. I ”Åtgärd”-kolumnen anges följande klarställanden:
1. För information
2. För åtgärd innan nästa möte
3. För åtgärd till nästa möte
4. För åtgärd senast datum
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5. Beslut
Möten markerade med 5 i fältet ”Åtgärd” tas bort till nästa möte. Informationspunkter markerade med 1 i fältet för ”Åtgärd” tas bort då tiden för upplysning är passerad, vanligtvis till
nästa möte.
Punkt

1

Ansvar

MÖTETS ÖPPNANDE
NE inleder mötet och berättar att ämnet för mötet är framtidssäkring av dricksvatten. Han presenterar även dagordningen.
Samtliga medverkande på mötet presenterar sig därefter kort.

2

PRESENTATION AV BEM OM PROJEKTET
AF går igenom bakgrunden och syftet med projektet.
Idag finns Sjöbo vattenverk vid Öresjö som förser Borås med
dricksvatten. Vattenverket är gammalt. Det byggdes 1932 och
har därefter byggts om i flera omgångar. Vattenverket är i behov av renovering.
AF berättar att man har påverkan av e-coli i Öresjö vintertid.
Borås växer med ca 800-1000 personer per år. Även verksamheter ökar i staden. Kapaciteten för dricksvatten behöver ökas
för att möta denna utveckling. Redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver också förbättras. Om något skulle hända
med Sjöbo vattenverk skulle det vara en katastrof.
BEM har under de senaste åren genomfört utredningsarbete
för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. Både grundvatten och ytvatten har ingått i
denna utredning. Målsättningen med utredningsarbetet har varit att ta fram det alternativ som ger den mest fördelaktiga
vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år 2050.

SW41263011/1

AF går igenom prognosen för vattenförsörjningen. Denna visar
att Sjöbo vattenverk klarar cirka 30 000 m3/dygn. Detta varierar lite. Ser man till befolkningsutvecklingen i Borås så når
man taket kring 2025. Det är därför angeläget att få till ett
nytt vattenverk.
BEM har utrett många alternativ för placering av nytt vattenverk, AF går igenom dessa översiktligt och går sedan in mer i
detalj på Tolkenalternativet.
Det alternativ som har bäst förutsättningar är sjön Tolken.
Detta eftersom Tolken har den högsta uttagskapaciteten och
den bästa råvattenkvalitén. Tolkenalternativet innebär minst
energiåtgång för att pumpa vatten till Borås och medför lägst
driftkostnaden (det är självfall in till Borås city). Behöver inte
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Punkt

Ansvar
heller så mycket kemikalier. Genom att ta vatten från två olika
ställen blir det två olika inmatningar. Kan erbjuda redundans.
Utifrån att Tolken har de bästa förutsättningarna har BEM fått
inriktningsbeslut fattat av KF 2020-10-15 för att gå vidare med
detta. Man ska framtidssäkra dricksvattenförsörjning med Tolken som dricksvattentäkt. BEM ska ta fram ett tillstånd för vattenverksamhet och se hur det förhåller sig till olika delar. Tolken ligger till hälften i Ulricehamns kommun.
JL: Tar Ulricehamns kommun också vatten från Tolken?
AF: Nej, de har ett grundvattenuttag i Ulricehamn. De är inte
så intresserade av Tolken i nuläget. Vi vet inte om de hakar på
i framtiden. I dagsläget är det bara Borås som är involverat,
men vi för dialog med Ulricehamn.
AF går igenom projektets faser och övergripande aktiviteter.
Just nu befinner sig projektet i fas 1 (inriktningsbeslut). I slutet av 2021 kommer förhoppningsvis ett investeringsbeslut att
tas fram innan projektet går vidare i fas 2.
BEM ska köra igång med projektet och ta fram tillståndet. BEM
har dialog med alla aktörer. BEM kommer förprojektera ledningar, vattenverk, intag och intagsledningar för att ta fram en
kalkyl. Detta kommer att mynna ut i ett beslutsunderlag och
sedan KS och KF.
JS: Hur ansluter denna process till tillståndsprocessen, är dagens möte en del av samrådsprocessen?
AL: Det kommer formaliseras i ett senare skede. Detta möte är
informellt. Det kommer att bli ett formellt samråd senare.

SW41263011/1

3

TILLSTÅNDSPROCESSEN
AL går översiktligt igenom tillståndsprocessen.
Just nu går vi igenom vad det är som vi avser att göra och
söka tillstånd för, vilket sedan kommer sedan tas med i en
samrådsprocess. Detta kommer inledas skarpt med myndighetssamråd, berörda privatpersoner mm. Det viktiga är att ha
en dialog om ansökan.
Efter samrådet, som syftar till att få input till de utredningar
som ska göras och alternativ som ska väljas, kommer synpunkter m.m. tas med i MKB:n som ligger till grund för ansö-
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Punkt

Ansvar
kan. Om allt går väl kommer tillståndsansökan lämnas in oktober 2021. Viss komplettering kommer att krävas och därefter
kommer ansökan kungöras och skickas på remiss.
Vattenfall har möjlighet att inkomma med kommentarer i samrådet och även efter kungörelse. Beroende på hur prövningen
går kommer en dom förhoppningsvis komma inom en inte allt
för lång tid.

4

FRÅGOR KOPPLADE TILL BEM:S PRESENTATION
AF går översiktligt igenom de utredningar som gjorts och kommer att göras.
BEM har börjat med en hel del utredningar, sjömätningar,
batymetri för att se hur sjön ser ut. Utredning avseende var
man ska lägga intaget och var man ska ha landanslutningen.
Hur språngskiktet ska se ut. Kommer titta på vattenvolymer
under språngskiktet. Biologiska och naturvärdesundersökningar. AF öppnar upp för frågor.
BH: Vilken uttagsvolym projekteras det för?
DK: Förslaget är 370 l/s (årsmedel) upp till 486 l/s (maxdygn).
PI: Är uttaget samma under hela året? Kommer det skilja sig
beroende på säsong?
AF: Det är lite mindre under 4-6 veckor på sommaren då
många boråsbor semestrar på annat håll. Det finns vissa dagar
då man har toppar, exempelvis dagarna innan jul. Annars är
det jämnt över året.

SW41263011/1

JL: Kommer återledning ske tillbaka till Viskan genom Sobacken?
AL: Det stämmer.
JL: Är det 100 % av vattnet som återleds eller kommer vi ha
förluster?
AF: Ofta är det tvärtom. Om man producerar 8 miljoner så har
man 16 miljoner in. Det beror på att det man får ut i trädgårdsslangen är lite, men man har mycket inläckage och ofrivilligt genom kombinerade system. Så ungefär 50 % mer.
DR: Sker återledning på ett eller flera ställen?
AF: Det är Sobacken man gör det på. Allt vatten går via avloppsreningsverket och det finns bara en återledning. Det går
till en av Rydboholmsdammarna. Det kommer inte bli någon
skillnad i återföringen. Skillnaden kommer bli att produktionen
sker på två ställen istället för ett ställe.
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Punkt

Ansvar
JS är intresserad av utdelning över året och hur villkoret på
volymuttag är. Han vill uppmärksamma övriga på att det finns
en sänkningsgräns vid Tolken så att det beaktas vid intaget.

5

PRESENTATION AV VATTENFALL OM BOLAGETS
KRAFTVERK OCH MAGASIN I VISKAN
JL börjar redogörelsen.
Vattenfall äger 9 st. kraftverk i Viskan med biflöde som ett
normalår producerar ca 65 GWh. Därutöver finns det några
mindre privata ägda kraftverk som ligger på sträckan mellan
Tolken och Öresjö – Ågården, Kröcklinge och Kullagårds kraftverk. Kan finnas ytterligare mindre kraftverk.
Viskan som vattendrag är förhållandevis sjöfattigt. Flödet varierar med nederbörden. Vid Kinna är sjöandelen 6,3 % och 6.1
% vid utloppet till havet. Detta innebär problem vid långa perioder med låg nederbörd. LLQ 0,16 m3/s.
Då detta innebar stora problem för textilindustrin (de flesta
kraftverken har en bakgrund inom textilindustrin) vid förra sekelskiftet vidtogs åtgärder för att förbättra vattentillgången vid
perioder med liten nederbörd. Av denna orsak erhölls tillstånd
att reglera Tolken, reglering av Bosjön och tillskapandet av
Storsjön genom uppdämning av flera mindre sjöar till en stor
sjö, samt förbindelse med St. Hålsjön genom en kanal från
Viskan.
Storsjön har regleringsamplitud på 10 meter. Förr dränktes
jordbruksfastigheter. I modern tid regleras den inte 10 meter.
Det är betydligt mindre idag.

SW41263011/1

Genom magasin tryggade man vattenförsörjning till arbetsskiften i textilfabrikerna. Det skedde en stor korttidsreglering.
Historien är att Viskans kraft startade runt 1917 och det första
är numera utrivet. Viskans kraft köpte upp magasinen av industrierna på 70-talet. Vattenfall köpte aktier i Viskans kraft
1974-75. På så sätt landade magasinen i Vattenfalls ägor. Magasinen är idag mer en buffert än ett magasin för hård korttidsreglering. Det är mer som en utjämnare. Vid perioder av
mindre nederbörd spär man ut vattnet i Viskan. Utan dessa
tillskapande magasin skulle vattenföringen variera mycket mer
efter nederbördsmängderna.
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Punkt

Ansvar
Det har hänt ett antal gånger att man fått gå in och stödtappa
vatten från St. Hålsjön och Storsjön för att undvika extrema
lågvattenföringar vid exempelvis Lekvad där viskanlaxen leker.
Det var en ganska extrem sommar 2018 då man hade problem
att upprätthålla frivillig minimitappning om 300 l/s. Sjön sjönk
och vatten försvann. Minimivattenföring – dom på 200 l/s under sommardelen.
Vattenfall har damm vid Tolkabro. Den följer Viskan ner till
Fristad där Gingri finns (första kraftverket efter Tolken). Ågården finns på halva sträckan som är privat.
Vingskvarn ligger några kilometer nedanför dämmet. Detta
finns inte på vattenkraftinfo. I domen står att det finns kraftverk i utlopp från Tolken men det är inte detta. Det är privatägt.
Rydboholm nedströms Borås, där släpps vatten från Sobacken.
Den vattenbortledning som sker från Tolken innebär en vattenförlust för Gingri och sedan ska den vara oförändrad.
Viskafors – kan genom tunnel släppa vatten till Viskafors. Det
kommer Viskafors tillhanda.
Innan Viskan rinner ut i havet finns en reglering för att säkra
färskvatten för att inte få in processvatten.
Gingri 0,7 MW.
Kinna 3,7 MW.
De största kraftverken är Viskafors, Kinna och Kungsfors.
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Tolken är reglerad sedan 1917 med tillstånd från As, Vedens
och Bollebygdens Häradsrätt. Regleringsamplitud enligt domen
är 2.4 m. I modern tid har Vattenfall bara nyttjat ca 1 m av
den övre delen av sjöns amplitud.
Den praktiska amplituden är inte 2,4 meter, den blir mindre.
Man måste ha en ny form av regleringsstrategi för att garantera att vattnet finns att tillgå även på sensommaren då det är
som lägst.
Omprövning enligt nappen för Viskan ligger enligt plan 2029.
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Punkt

Ansvar
AL: Var finns kraven på minimitappning?
JL: Krav på minimitappning är vid Gingri.
AL: Kalibreras tappningsplanen mot Gingri?
JL: Det finns ett stort nederbördsområde mellan Tolken och
Gingri. Vid perioder med låg nederbörd är det torrt även i sidovattendragen mellan Tolken och Gingri. Tappning sker utifrån
Tolken vid en optimering vid Gingri.
Minimitappningen om 200l/s är vid Gingri. Det är i naturfåran
som förgrenas där, vid kraftverket.
MLQ är 200 l/s medelvattenföring 1 m3.
Tolken är inte oändlig när det gäller tillflöde.
200 l/s vid Gingri. 300 l/s frivillig min vid Tolken.
När vattnet börjar ta slut då går man ner till 600 l/s och blir
det mindre så går man ner på 300 l/s.
JL redogör kort för dammen vid Tolkabron.
Det finns ett öringsbestånd nedströms, intresset för öringen är
stort. Anställd på Vattenfall har blivit hotad tidigare vid avstängning pga. intresset för öring.

6

HYDRAULIK OCH TAPPNINGSSTRATEGI
HP beskriver sin sammanställning om Hydraulik och tappningsstrategi.
Tolken och hur Viskan rinner nedströms.

SW41263011/1

Vid Ågården är det 37 % av flödet från Tolken. Vid Gingri är
det 20 % av flödet från Tolken (siffrorna kommer från SMHI:S
vattenwebb).
Vid Varnum finns sjöar som svämmar över vid höga flöden och
det är problem.
Vattenfall äger en utredning som vi skulle kunna ha nytta av.
Vid Gingri finns det flödesmätning från 1978.
Det ska finnas en mätstation vid Gingri.
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Punkt

Ansvar
Det finns många dammar på sträckan. Vid Gingri är där många
dammar på en kortare sträcka.
Mellan Vingskvarn och Vattenfalls dämme finns det ett privatägt kraftverk, Anders Lund, se karta nedan.
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Ågården är privatägd. Vattenfall har haft kontakt med dem i
samband med lågflödesproblematiken. De har rätt nytt tillstånd med omlöp.
Sågfallet är en utriven damm. Det finns dammrester men inga
luckor. Det ligger på privat mark och vattenfall har ingenting
med detta att göra. Det finns gamla planer på att lägga en
lång tub.
Den breda dammen vid Gingri. Det finns Risbro kvarn vid
vägen. Den dammen finns kvar och fungerar för att upprätthålla Viskan upp till Sågfallet. Den har vattenfall ansvar för att
reglera för.
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Punkt

Ansvar
Minvattenföring har man i den naturliga åfåran i Gingri. Den
fåran är 200 l/s.
Nedströms Kröklingsfors kommer privatägda kvarnar.
AF: Är Kröklingsfors privatägt?
JL: Ja.

7

ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION
JL menar att utmaningen ligger i att få vattnet, utifrån Borås
behov, att räcka till under lågvattenperioden som ofta är efter
sommaren (innan höstregnen kommer igång).
PI säger att Vattenfall kör ner magasinet så mycket man kan
under vintern så att det sedan kan stiga fram i april/maj. Det
brukar ligga på en nivå om 180-200 cm. Det sjunker sakta beroende på hur öppet de har. Vissa år, utan att man haft
mycket flöde, har man gått ner till 300.
Luckorna manövreras manuellt.
AL: Är tappningsplanen fastslagen i dom?
PI: Den är inte i detaljreglerad i domen, kör en egen strategi.
AL: Är det så att tappningsstrategin står i motsats till produktionsstrategin?
JL: Ja. Själva det faktum att man måste sänka av sjön kan inte
i sig vara produktionsoptimering.

SW41263011/1

Att räkna produktionsförlust vid Gingri blir lätt att pröva. Det
är svårare att göra det över tid för det beror på om det är i
juni eller december. Man måste hitta någon som är duktig på
att beräkna detta. Man har inte gjort någon värdering, utan
det kommer göras framöver.
Det viktigaste är att man tittar på hur Tolken ska kunna regleras för att säkerställa vattentillgången. Vattenfall har domen
och rätt till vatten. Det vatten som blir över är det som får
rinna ner i Viskan.
När man sänker av den vid vinterhalvåret då tappar man inte
förbi Gingri. Då är det för att nyttja vatten på bästa sätt.
Har man vatten i sjön som man kan magasinera så har man
möjlighet att handha det men har man sänkt av så har man
ingen möjlighet att använda vattnet när man behöver det.
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Punkt

Ansvar
Problem med översvämning, vilken storleksordning på tappning är okej innan det blir ett problem. De har haft exempel
där en fastighetsägare varit arg och då har man endast tappat
600 l/s. Översvämningarna sker ibland även när man har väldigt låg tappning från Tolken.
Det är inte Tolken som är de största problemen vid dessa
översvämningar.
Kan släppa 20 m3/s i Gingri. 10 % av det kommer från tolken.
Det är mycket tillflöden på vägen.
Tappningen från Tolken är inte problemen när det kommer till
översvämningar.
I februari 2020 fick man tappa mycket för det regnade mycket.
De som ligger vid sjön nedströms kan få problem då.
AL: Vad är det för utbyggnadsvattenföring vid Gingri?
PI: Tror det är runt 8 m3.
AL: Vid hur låg vattenföring stannar turbinerna?
PI: Runt 500l/m3.

SW41263011/1

NE: När brukar folk tycka att sjön är för låg resp. hög?
PI: På sommaren brukar den anses vara för låg om det ligger
under 1.3–1.4 m. Då kommer folk inte ut med sina båtar. För
hög är den sällan, finns inte direkt några problem kring Tolken,
värre längs med Viskan. 2.4 m är den hösta nivån i Tolken
(dämningsgränsen).
NE: Är det inte riskabelt att ligga nära dämningsgränsen?
PI: Normalt ligger man aldrig där på sommaren. Ligger man
där så kommer folk klaga på att de inte har strand.
NE: Hur långt brukar man gå? Man är aldrig uppe i 2,4?
PI: De var uppe i 2,4 då för att rädda de nedströms från att bli
mer drabbade.
Gingri kraftverk är byggd på 90-talet, domen är från samma
tid (1989 tror JL).
AL: Det finns en del vandringshinder. Finns det något latent
villkor för fiskväg?
JL: Nej inte traditionell fiskväg. Hantering sker genom Viskans
ålplan. Vet inte hur mycket som sätts i Tolken. Det är inte ett
antal. Det är en fördelning mellan sjöarna. Det finns en utsättningsplan och sen beroende på hur det fördelas. Skulle prioritera utsättning havsnära där ålen har lättare att vandra ut. Det
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är nog väldigt längesen de satte ut så långt upp som i Tolken.
Flödesrika sommarhalvår är man ganska säkra på att ålyngel
kan vandra då luckorna är öppna.
CB: Vad klagar folk på mest när de hör av sig till Vattenfall
kopplat till Tolken?
JL: Främst klagomål gällande öringsfiske nedströms vid lågvatten. Även vid lågvatten i Tolken då folk inte kommer ut med
sina båtar.
CB: Kommer det in mycket klagomål från sportfiskare?
PI: De flesta klagomål rörande fiske handlar om öringen.
AL: Förekommer det kanotuthyrning och paddling?
PI: Nej det gör det inte. Ån är alldeles för liten. I början på
Viskan är det svårt att paddla.
NE: Har ni något miljöunderlag från Vattenfall eller som man
fått som skulle kunna vara bra för oss att ha?
JL: Vid Gingri finns det en del material men inte runt Tolken.
Viskans vattenråd har gjort en rapport och med anledning av
den så tittade vattenfall på vissa åtgärder. Det var en förberedelse inför kommande napp-prövning.
NE: Finns det storlom i Tolken?
PI: Nej inte vad vi känner till.

8

KOMMANDE MÖTEN
Ett fysiskt möte för att komma ut och titta i fält kan bli aktuellt
framöver (senare under vårvintern).
Fysiskt samrådsmöte är inte aktuellt än.
Mötet förklaras avslutat.

SW41263011/1
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Möte med Vattenfall
Datum: 2021-01-21

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Agenda
1. Välkommen
2. Presentation av mötesdeltagare

3. Info om projektet och planerade utredningar
4. Frågor från Vattenfall?
5. Vattenfall berättar om sina dammar och kraftverk
6. Frågor/diskussion
Exempel på frågor att diskutera:
- Hydraulik och tappningsstrategi
- Juridiska frågor
- Miljöaspekter

Bakgrund
▪

Sjöbo vattenverk som är från 1932 behöver renoveras.

▪

Kapaciteten behöver ökas för stadens utveckling med nya
invånare och nya företag/verksamheter.

▪

Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas.

▪

Redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver förbättras.

▪

Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren genomfört
utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i
ett flergenerationsperspektiv.

▪

Både grundvatten- och ytvattentäkter har ingått i utredningen.

▪

Målsättningen har varit att ta fram det alternativ som ger den
mest fördelaktiga vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år
2050.

Prognos framtida dricksvattenproduktion
Sjöbo

Handlingsalternativ - Överblick

Yv A

Tolken

Yv B

Säven

Yv C

Frisjön

Gv A

Bollebygd

Gv B

Varnum

Inf A

Bollebygd
(inf. Gesebols
sjö)

Inf B

Varnum
(inf. Tolken)

Inf C

Dalsjöfors
(inf. Tolken)

Sjön Tolken har bäst förutsättningar
Utredningarna visar att Tolken har de bästa förutsättningarna som
råvattentäkt:
▪

Tolken har den högsta uttagskapaciteten.

▪

Tolken har den bästa råvattenkvalitén.

▪

Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa
vatten till Borås.

▪

Tolkenalternativet medför lägst driftkostnader.

▪

Tolken har redundant inmatning i dricksvattennätet jmf. med
Sjöbo vattenverk. Kan även erbjuda redundans för Dalsjöfors.

▪

Sammantaget bedöms Tolken vara det mest kostnadseffektiva
alternativet.

KF – Inriktningsbeslut 2020-10-15
Inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning
Beslut:

▪

Kommunfullmäktige beslutade att sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om
framtida dricksvattenförsörjning.

▪

Kommunfullmäktige gav Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att
– genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt.
– att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och hur det
påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.
– att bevaka vattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv.

Investeringsbeslut kommer i ett senare skede och är beroende på vad detaljstudien
visar.

Projektfaser och övergripande aktiviteter
2020-10

2021-12

FAS 1

2022-4

2024-12

(Programskede)

FAS 3

FAS 2

Investeringsbeslut

(Avlämning och
uppföljning)

(Genomförande)

FFU

Initiering

Anbud
Kontrakt

Definiering
och tillstånd

Byggnation

Driftsättning,
provdrift och
prestandaprov

Förprojektering och kalkyl

Beslutsunderlag

2020-11
2021-1

2021-3

2021-9

2021-9

6 mån

18 mån

2022-10
2022-8

8 mån

2024-4

Tillstånd för vattenverksamhet – preliminär
tidplan
▪ Tillståndsansökan enligt 11 kap. Miljöbalken.
▪ Inleds med samrådsprocess.

Nov 2020Mars 2021
Samrådsprocess

Dec 2020 –
Sept 2021
TB och MKB,
kompletterande
undersökningar

Okt 2021
Ansökan om
tillstånd till
MMD

Vår 2022
Ansökan
kungörs och
skickas på
remiss

Utredningar i Tolken/Viskan
▪

Sjömätning (Batymetri)

----Hydrologisk-hydraulisk modellering
-----▪

Lokalisering av intagspunkt

▪

Ledningsdragning (sjöledning)

----▪

Språngskikt

▪

Vattenvolym under språngskikt

▪

Råvattenkvalitet

------▪

Biologiska undersökningar
(limnologiska)

▪

Naturvärdesinventeringar

Tolken
Översiktlig
hydrologi
Håkan Persson, Sweco

Medelflöden

Flödesmätn
ing sen
1978
Renat
avloppsva
tten
återförs

Linjetjocklek = MQ
Procenttal = Tolkens MQ
vs. MQ

Fallprofil och kraftverk

Kontaktuppgifter
Anders Fransson
Borås Energi och Miljö AB
Mobil: 0768-88 74 76

E-post: anders.fransson@borasem.se

Bilaga 7.10
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Plats:

Teams-möte
Mötesprotokoll

1
Datum:

2021-03-22
Protokollförare:

Klara Nylander

Deltagare
Deltagare

Initialer

Närvarande

Distribution

Anders Fransson, BEM

AF

X

X

Niklas Egriell, Sweco

NE

X

X

David Klemetz, Sweco

DK

X

X

Håkan Persson, Sweco

HP

X

X

Charlotte von Bahr

CB

X

X

Anders Linnerborg, Setterwalls

AL

X

X

Emelie Sandberg, Setterwalls

ES

X

X

Klara Nylander, Setterwalls

KN

X

X

Jonas Larsson, Vattenfall

JL

X

X

Dag Relfsson, Vattenfall

DR

X

X

Per-Olof Ingemansson, Vattenfall

PI

X

X

Björn Hallblad, Vattenfall

BH

X

X
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Punkt

1

Ansvar

DISKUSSION
DK: Vill Vattenfall börja ställa frågor så tar vi det därifrån?
JL: Vi har sammanställt historik över Tolken och Viskan, vilket
har väckt lite frågor. Tolken är ingen oändlig sjö.
BH: Jag funderar på några saker kopplat till uttag och volym
och ert resonemang kring det. Hur tänker ni er upplägget? Inte
fått så många svar från er än.
NE: Även vi har lite frågor till er. Vi kanske ska börja i den änden så ser vi om ni kan få svar på era frågor parallellt.

AL: Som ni förstår så har vi att brottas med uppströms och
nedströms intressen. Ni är givetvis ett nedströms intresse men
det finns även andra nedströms intressen att ta hänsyn till
samt intresset av att hålla sjön på en viss nivå. Det kan
komma tillräckligt med vatten till alla men inte vid rätt tillfällen. Frågan om vattenhushållning blir en komplex fråga. Vad
ser ni som den största problematiken? De kubikmeter som försvinner ur flödet eller att tappningen påverkas och förändras?
BH: Båda delar egentligen, både regleringsförmågan och vattnet som annars hade kunnat gå igenom våra kraftverk.
AL: Vad är mest centralt för er?

SW41263011/1

JL: Ska man se till svårigheterna är det främst att få vattnet
att räcka till sommar och sensommar/förhöst. Det innebär att
om man ska ha någon nytta av sjön som dricksvattentäkt så
måste man alltid se till att det finns buffert för liten nederbörd.
Vi har 2018 färskt i minnet. Hade vi haft vattenuttag det året
hade vi kanske behövt parkera sjön på hög nivå redan i
mars/april, eller ännu tidigare. I framtiden kanske man inte
kan köra ner sjön då man inte vet om det kommer någon nederbörd på några månader eller inte. Vi kommer behöva hålla
sjön högre vissa tider. Blir det då ordentligt med nederbörd så
förstärker man problemen med översvämningar nedströms i
Marsjöarna. Vad gäller vattenuttaget vid Gingri så kan man all-
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Punkt

Ansvar
tid räkna på detta och få ekonomisk kompensation för förlusten. Däremot är regleringsnyttan, att man flyttar vattnet från
en tid till en annan tid än vad vi vill, svårare att hantera.
AL: Med andra ord, skulle man behöva spara vattnet i sjön under första halvåret så förlorar ni möjligheten att släppa vatten
när det är bra priser?
JL: Ungefär så ja. Ska vi se till den faktiska svårigheten så är
det svårt att garantera både vatten för dricksvatten och för biologiska livet om det blir ett torrt år.
AL: Ni har till viss mån möjlighet att göra produktionsoptimering, sker den bara för Gingri eller gör ni även detta med tanke
på längre nedströmsliggande kraftverk?
PI: Det blir egentligen hela vägen, inte bara Gingri.
AL: Tolkens vatten utgör en liten del av kraftverken längre
nedströms, förbi Rydboholm kommer det mer vatten till.
JL: Så är det.

AL: När det gäller problem med översvämningar nedströms,
hur hanterar ni det idag? Vad gör ni för att undvika det?
PI: Vi håller lägre nivå under vinterhalvåret, vi kör ner sjön i
slutet på året och sen kör man fram till mars kanske och ligger
då på normal nivå, runt 180 eller så.
AL: Det går inte att hantera detta med mer tillfälliga förhandstappningar för att klara nederbörd?
SW41263011/1

PI: Nej, det är svårt att få stopp på sjön när den börjar stiga.
Förra året såg vi hur snabbt sjön steg upp.
NE: När ni pratar om översvämningar vid Marsjöarna, är det
både så att dessa hotar bostäder, jordbruk och skogsbruk eller
vad är det som påverkas?
PI: Främst fritidshus vid Marsjön och Mellsjön, men även permanenta boenden runt Mogden.
NE: Har det varit uppe i trossbotten på husen?
PI: Fritidshusen står på pålar nu för att man fått höja dem
pga. översvämningar.
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Punkt

Ansvar

AL: När det gäller intressenas i sjön och nedström, vad har det
varit vanligaste klagomål/synpunkter på?
PI: Mest klagomål runt Mellsjön och Marsjöarna.
AL: Inte så mycket runt Tolken?
PI: Nej, runt Tolken är det mest klagomål om det är lite med
vatten. Inte så mycket klagomål vid höga nivåer.
JL: Gällande Marsjöarna och Mellsjön, här har det skett en sjösänkning runt 1900-talet för att vinna jordbruksmark. Jag
kommer inte ihåg om man gjorde en ny fåra för Viskan ut från
Marsjön. Det är klassiskt med sådana sjösänkta sjöar för jordbruksmark att sjöarna vill återskapa sina naturliga utseenden
vid hög tillrinning.
NE: Finns där ett markavvattningsföretag då?
JL: Rimligen borde det vara det ja. Jag har ett svagt minne av
att man gjorde ett nytt utlopp på Viskan.
AL: Är markavvattningsföretagen fortfarande aktiva?
JL: Jag vet inte, men rimligen borde de absolut vara aktiva.

AL: Gällande dammarna, har ni någon klassning enligt RIDAS?
Vilken klass är det?
DR: Osäker, men det är låg klass i alla fall.

SW41263011/1

JL: Jag tror det är C-klass. Tolkens utlopp är trångt av naturen
också, annars hade det inte varit någon sjö där, men det är väl
sprängt i utloppet.

AL: Många av dammarna och kraftverksdammarna har några
år på nacken, har ni planer på renoveringar framöver eller är
de renoverade sedan tidigare?
JL: Vi gjorde en insats på Tolkendammen för ca 5 år sedan,
ingen jättestor insats men för att öka livslängden 20-30 år.
AL: Och nere i Gingri?
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JL: Det finns ett åtgärdsbehov vid Gingri. Risbodammen är
bara spegeldamm. Vid nationella omprövningsplanen för Viskan 2029 kommer det troligtvis bli krav på fiskvägar, där ser vi
en synergi att göra dammåtgärder i samband med att det ska
göras åtgärder för fiskvandring.
AL: Tar ni tidvis hela vattenföringen genom kraftverket?
JL: Ja, det är det optimala, men det spills ju mycket vid Gingri
också när det är mycket vatten.
HP: Var det inte krav på mintappning förbi Gingri?
BH: Jo, 200 respektive 50.
JL: Mintappningen har man klagat på genom Mölarpsprojektet.
De har sagt att det är för lite för att täcka upp de olika grenarna nedströms. Kommer säkert också vara del av omprövningen och ökas.
NE: Finns det någon bedömning av vilket flöde som anses krävas vid Mölarp?
PI: Jag var inte med själv vid provtappning vid Mölarp. Vi
gjorde om luckan så att man kan öka mintappningen om det
skulle bli någon ändring, i en av utsläppsluckorna så finns en
liten lucka som man släpper minatappningen igen. Den var
runt 5-600l.
NE: Den lilla luckan skulle klara det då?
PI: Ja, den klarar runt 600 l. I den lilla luckan finns ett hål där
mintappningen om 50 l alltid går.
NE: Finns det någon rapport/PM kring denna provtappning?

SW41263011/1

PI: Jag har inte fått det, men det kan nog finnas. Vi kan nog ta
fram det.
NE: Det är bra för oss att veta.
DK: För att förtydliga, var är vi nu?
JL: Vid Gingri.

HP: Angående Mölarpsrapporten, hur tänker ni kring att det är
för lite mintappning? Jag försöker förstå hur det varit för väldigt länge sen, innan det var reglerat i Tolken, då gick det till

5 (13)

Åtgärd

Filnamn:

PWAA0000-PL-MDMI-009

Sida:

6 (13)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

MDMI

Minnesanteckningar från
möte med Vattenfall avseende vattenuttag från Tolken

Mötestyp:

Status:

Projektmöte

Gällande

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Klara Nylander, Setterwalls advokatbyrå

PW

AA

0000

2021-03-22

Punkt

Ansvar
nolltapp vissa år i övre delen av Viskan. Som det är nu står
Tolken för minflöden under riktigt torra sommar. Har ni fört
några sådana diskussioner?
JL: Du har nog rätt, men den diskussionen har inte varit uppe.
HP: Det finns ju vissa mått som vi kommer att räkna närmare
på, dessa relateras till ursprungliga förhållanden och då blir det
stora avvikelser men åt positivt håll för de som vill ha hög
mintappning.
JL: Mölarpsrapporten innehåller några faktafel, som ett exempel tar man upp problemet med intern drift och gör den kopplingen att vi stänger luckan vid Tolken på kvällen och öppnar
den på morgonen och att det orsakar motsvarande förändring
vid Gingri. Rapporten kan inte läsas ordagrant.
AL: Menar de i rapporten att ni korttidsreglerar från Tolken då
alltså?
JL: Ja, det har vi försökt förklara att vi inte gör, men de såg
ingen annan förklaring och stod fast vid sin beskrivning.

SW41263011/1

HP: Vi kan berätta kort vad vi tänkt göra. Vi försöker beskriva
regleringen av Tolken, såsom den har genomförts de senaste
åren för att återskapa en beräkningsmodell av vattennivåerna i
Tolken och vattenflödena ut från Tolken. Syftet med detta är
att skapa sig någon form av utgångspunkt för hur vi ska kunna
studera eventuella uttag. Vi har försökt beskriva förhållandena
som de har varit. Sen försöker vi konvertera detta till en förenklad principiell modell, regleringarna sker ju av olika anledningar. Våra sätt att återskapa mätningarna kommer inte
kunna återskapa dessa fullt ut, men vi tror att det är den bästa
vägen att gå. Jag har lite funderingar i anslutning till detta
kopplat till maxtappning ut från Tolken. Vad är möjligt och när
börjar folk att klaga?
PI: För ett år sedan i februari tappade vi 8.5 m3 som mest. Då
var det problem nedströms vid Mogden. Så länge jag kommer
ihåg har det inte varit mer, vi har legat på 6 m3 när det varit
höga flöden. Förra året var det extremt.
JL: Då hade vi ändå mer att ge i luckorna va?
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PI: Ja, tror att det är 12 m3 utan att vara helt säker.
DK: Under hur lång tid pågår en så hög tappning?
PI: Vi hade väl 8.5 m3 under några dagar, ca 3 dagar kanske.

AF: Angående problemen med högt vatten vid Mogden, är det
därför fastighetsägare och boende som hör av sig med klagomål?
PI: Ja, det finns några nybyggda hus där det varit problem.
Det var vatten uppe vid husgrunden vid dessa hus.

HP: Gällande de lägsta vattennivåerna vid Tolken, det såg ut
som det var i slutet på vinterproduktionsperioden i mars.
Stämmer det?
PI: Vi försöker många gånger nyttja vattnet under högflödestiden och hoppas på det ska stiga under april/maj, men det är
sällan det är någon vårflod här nere. Det kan lika gärna bli
torra april/majmånader. Det är inte alltid så lätt att veta hur
man ska göra, får nästan följa det vecka för vecka. Nu ligger vi
på 1.65 m ungefär, vi har kört på mintappning sista månaden
men sjön stiger inte ändå. Vattnet avdunstar.
DR: Det är också för att ge lite plats för om det skulle komma
ett ordentligt vårregn som det gör vissa år.

SW41263011/1

HP: Under vintern håller man hög tappning för att producera
el, då är tappningen i fokus och inte själva nivån i Tolken, är
det korrekt uppfattat?
PI: Ja, vi vill gärna hålla ner nivån eftersom det är under vinterhalvåret som det mesta tillflödet sker. Ligger på snitt 2-3
m3 under vintern. Inte bara att vi tappar mer, tillflödet är
mycket högre jämfört med sommarhalvåret.
DR: Det blir en balansgång mellan produktion och att klara av
att reglera så man inte svämmar över sjön.
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HP: Stämmer det att ni under våren stryper tappningen för att
höja Tolken inför sommaren?
PI: Ja, för att det ska finnas vatten.
HP: Stämmer det att ni under sommaren håller låg tappning,
men att det då är det mycket fokus på sjöns nivå?
PI: Ja, precis.
HP: Under hösten, när sjön börjat stiga igen, då drar ni upp
tappningen igen. Är det korrekt?
PI: Ja, många gånger under hösten vill man ha runt 1.8-2m för
under hösten vet man att de stora flödena kommer, då vill
man ha lite marginaler.
HP: Vad är det som styr ex. under vintern hur hög tappningen
är. Är det bara Tolkens nivå eller hur resonerar ni? Är det något superkomplext med elpriser osv?
PI: Ibland är det så, är det kallt så kan det påverka. Nu kör vi
mest för att få ut mesta möjliga energi. Går vi 20 år tillbaka
hade vi ett effektkörande istället och tog ner sjön hårdare än
vad vi gör idag. Vi körde mesta möjliga under bra tider. Det
har vi inte gjort de senaste 20 åren, men mycket talar för att
det kan bli så igen. Det börjar eftersträvas att köra efter effekt
igen.

NE: Vad är det för klass på reglerkraften i Gingri? 2 eller 3?
JL: Gingri har jag inte koll på i huvudet, men det finns anläggningar i Viskan som är med på klass 2 eller 3.
SW41263011/1

NE: Klass 2 borde det vara för Gingri då?
JL: Den högsta tillrinningen är under vinterhalvåret om vi inte
har sträng vinter då får man sådan produktionsprofil med bra
produktion under vinterhalvåret. Tror inte Gingri är med på listan men ska kolla.
DR: Sen är det detta nya med RFG att ha med i tankarna, de
nya reglerkraven som ska införas.
JL: Finns ingen nedre gräns på detta tror jag.
DR: Jag håller på att kolla på det.
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NE: Det vore bra om ni kan kolla klassen för Gingri.
PI: Flödet är bara i genomsnitt 1 m3 från Tolken. Det är inte
så stort flöde att spela med.

HP: Vid låga tappningar pratade ni om flöde på 300 l/s.
PI: Ja, för 20-25 år sedan stängde vi flödet nästan helt.
HP: Ni pratade också om att ni gick ner till 600 l/s vissa perioder. Jag kunde dock inte se detta i datan. Är det något nytt ni
börjat med eller är det en tankemodell?
PI: 600 l/s, var kommer det ifrån? Jag känner inte igen denna
siffra.
HP: Någon har sagt detta vid tidigare möte.
NE: Vi har träffat de olika ägarna till kraftverken nedströms
Tolken och de har olika driftintervall. Står vi och väger mellan
en tappningsstrategi som klarar lägsta turbinvattenföring och
en som inte gör det så är det en viktig parameter att veta om.
Gingri är det största kraftverket. Om ni tänker att vi ändå vill
få ut så mycket vatten att ni normalt kan köra Gingri, vad ligger flödet då på lägst?
PI: Utan att veta exakt skulle jag gissa på 1 m3.
NE: De små kraftverken i Viskan låg runt 400 l/s för att turbinerna skulle kunna köras.

SW41263011/1

HP: Vattennivåmätningar görs en gång i veckan har jag förstått det som. Sedan har man beräknat ett flöde utifrån detta,
är det korrekt uppfattat?
BH: Ja.
HP: Flödesserien var taggig, vi tolkar den därför ungefärligt.
Det är inte alltid lätt att förstå hur det fungerar men då förstår
jag hur det är gjort. BH, du skickade tre fixar som är inmätta,
hur kommer det sig att ni har 3 stycken däromkring?
BH: Var främst för RH 2000 men vi kör inte det.
HP: Hade det ingen koppling till regleringen?
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BH: Fixar har man ibland för att kontrollera att skalan är rätt.
Man måste ha en nollpunkt.
NE: I domen står det om en sten ute i sjön?
BH: Nothall är med i domen, sen finns det ytterligare någon
domsfix. Det är där vi har data för RH 2000, men det är inte
detta som är höjdsystemet för domen.
DK: KP1 (hänvisar till bild), vad är det?
BH: Ska vara dommärke. KP står för kontrollmärke.

DR: Hur tänker ni ta ut vatten i framtiden, vad är planerna?
AF: Vi har Sjöbo vattenverk idag som står för 100 % av dricksvattnet till Borås. Tanken är att vi ska ha ett redundant system. Målbilden är att vi ska ha uttag 50/50 från Tolken och
Öresjö (Sjöbo), sen kan det variera under olika tidsperioder.
DR: Vad innebär det i kubik?
AF: I genomsnitt 32 000 m3 som dygnsmedel, maxdygnsuttag
på 40 000 m3/dygn. Detta är vad vi ska söka tillstånd för. Sen
om vi pratar 50/50 blir det hälften av detta. Vi måste ha tillstånd till att kunna ta ut allt dricksvatten ur Tolken om något
skulle hända med Sjöbo. Det kan vara så att vi väljer att ta ut
mer vatten från Tolken vissa perioder om det är hög nivå i
sjön.

SW41263011/1

AL: Det kan hända att vi kommer fram till att sätta någon form
av villkor som krävs för att kunna ta maxuttaget. Ansöker vi
om att alltid ta max får det konsekvenser för ersättning, så vi
söker inte för mer än vi behöver.
DR: Är snittet oavsett årstid eller är det olika?
AF: Det kan skilja sig något. Under sommaren åker exempelvis
många från Borås till kusten, då går det mindre dricksvatten.
BH: Vilket flöde kommer det handla om? I l/s.
DK: 370 l/s medel, 463 l/s som max.
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JL: Vi kan konstatera att sjön kommer behöva regleras på annat sätt för att vatten ska finnas.
DK: Under vårmånaderna kommer vi behöva hålla upp sjön
mer än idag. Vattenuttaget hjälper mot problematiken kring
översvämningarna. Vi är inne på att vi behöver en annan strategi under vintermånaderna. Gäller att optimera med hänsyn
till alla intressen.
JL: Samtidigt hamnar vattnet från Tolken till sist i Öresjö
också? Man kan reglera hårdare i Öresjö också?
AF: Tillståndet för uttaget från Öresjö är detsamma. Vi ska inte
ta ut mer mängd vatten, antingen tar man från Tolken eller
Öresjö.
DR: Det man tar ut från Tolken förlorar man från Öresjö?
AF: Precis.

DK visar diagram.
DK: De data som HP har fått från er ang. nivåer i Tolken har vi
några frågor kring. År 2010 var det lägre nivåer än 2018 som
alla refererar till. Har ni någon kommentar kring det?
PI: Jag minns inte riktigt varför. Vi hade mycket snö något år,
kan det varit då?
JL: Ja det var nog vintern 2010 som det var mycket snö. När
det kommer mycket snö vet vi att det kommer fyllas på.
HP: Nivån var nere på 1.20 vintern 2010.
SW41263011/1

DK: Gällande nivåer i Tolken, är det främst sommartid som
folk klagar på låga nivåer?
PI: Ja, främst pga. att folk vill kunna nyttja sina bryggor, få ut
båtar mm.

HP: Angående Marsjöarna, vid högflödessituationer sker
mycket tillrinning nedströms, tappningen från Tolken är därför
inte så avgörande för högflöden vid Marsjöarna, stämmer det?
PI: Visst är det så, men ser man på tillfällen med jättestora
flöden, som förra året, då har vi 32 m3 vid Gingri varav det
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8.5 m3 från Tolken. Ibland har vi haft nere sjön tidigare och
sedan regnar det mycket, då kan det komma upp till 25 m3 vid
Gingri men vi kanske bara har släppt 2 m3 från Tolken. Det
beror på hur långdraget det blir med nederbörden och var man
ligger när det väl händer.
BH: Vi kan bara påverka flödet från Tolken, inga övriga flöden
går att påverka.

NE: Vi kommer troligtvis göra vissa undersökningar vår/sommar i Tolken. Kan vi få en kontaktperson att ringa för att få
reda på vattennivå och flöde?
JL: Ni kan ringa mig fram till juni då jag slutar.

DR: Hur ser tidplanen ut? När är det aktuellt att ta ut vatten
från Tolken?
AF: Gissningsvis 2024.
DR: Då räknar ni med tillståndstiden samt byggnation?
AF: Ja, så ser målbilden ut idag, sen kan alltid saker dyka upp.

NE: Inför det formella samrådet, då skickar vi mejl till Vattenfall. Går det centralt till Vattenfall?
JL: Bör gå till Björn (BH) som är kontaktperson.
AL: Samrådsunderlag kommer skickas ut i samband med kungörelse.
SW41263011/1

ES: Det kommer att skickas ut inom någon vecka, kan inte
säga ett exakt datum.
AF: Troligtvis skickas det ut nästa vecka.

NE: Ska vi preliminärboka en tid för uppföljning?
AL: När vi närmar oss våra funderingar kring hur man bör fördela regleringen behöver vi ha kontakt med Vattenfall igen.
Vet inte exakt när detta är än. HP har du bättre koll?
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HP: Det är inte jättemånga veckor bort tills vi kommit fram till
något. Vi kan boka in i ett uppföljningsmöte i april/maj.

DR: Kommer ni att ta fram förslag på regleringsstrategi?
AL: Det måste vi nästan göra.
HP: Ja det kommer vi nog att göra, kommer dock att bli generellt.

Uppföljningsmöte 10/5 kl. 13.00.

SW41263011/1
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Mötesprotokoll

1
Datum:

2021-05-10
Protokollförare:

Klara Nylander

Deltagare
Deltagare

Initialer

Närvarande

Distribution
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Anders Fransson, Borås Energi och Miljö
(”BEM”)
David Klemetz, Sweco

AF

X

X

DK

X

X

Niklas Egriell, Sweco

NE

X

X

Charlotte von Bahr, Sweco

CB

X

X

Håkan Persson, Sweco

HP

X

X

Anders Linnerborg, Setterwalls

AL

X

X

Emelie Sandberg, Setterwalls

ES

X

X

Klara Nylander, Setterwalls

KN

X

X

Kim Fors, Vattenfall

KF

X

X

Dag Relfsson, Vattenfall

DR

X

X

Jonas Larsson, Vattenfall

JL

X

X

Björn Hallblad, Vattenfall

BH

X

X

Johan Stenberg, Vattenfall

JS

X

X

Per-Olof Ingemarsson, Vattenfall

PI

X

X
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Punkt

1

Ansvar

INTRODUKTION OCH AGENDA
DK hälsar alla välkomna. Samtliga deltagare presenterar sig
kort.
NE går igenom agendan för mötet.

2

VATTENFALLS SYNPUNKTER/REFLEKTIONER
Vattenfall har inkommit med synpunkter kring projektet skriftligen förra veckan. DK bjuder in till diskussion kring dessa.
AL: Det finns några övergripande frågor som är angelägna att
ta upp med anledning av yttrandet. Först och främst är en viktig fråga vilken mängd vatten det egentligen är som ska bortledas från Tolken. Vi har angett att som värsta scenario kommer vi i framtiden att behöva bortleda upp emot de i samrådsunderlaget angivna volymerna (det vill säga 370 l/s i medeltal
per dygn och 463 l/s som maxuttag per dygn). Våra yrkanden
kommer dock inte ta sikte på att detta ska ske från dag ett.
Den yrkade mängden kommer att omgärdas av diverse begränsningar. Den yrkade mängden kommer endast att bli aktuell om vi har hinder för leverans från Öresjö. Det är aldrig
meningen att man vid ordinarie vattentillgång ska använda sig
av enbart Tolken. När det är fråga om ombyggnation av Sjöbo
vattenverk kan det bli fråga om att man endast använder sig
av Tolken, men i normala fall är det alltså inte fråga om det.
Detta kommer att speglas i de yrkanden som vi framställer.
Det som visat sig från praxis är att det är den faktiska skadan
som ska ligga till grund för bedömningar om påverkan på motstående intressen. Vi kommer att yrka på uttaget så att det
tydligt framgår vilka begränsningar som finns.

SW41217220/1

KF: Vet ni redan idag ungefär hur dessa begränsningar kommer att se ut eller har ni någon tidplan för när ni kommer att
kunna redovisa det?
AL: Så länge Sjöbo vattenverk fungerar och Öresjö kan användas som vattentäkt är det meningen att hälften av dricksvattnet ska komma från Tolken. Vi är inte helt framme och färdiga
i dessa diskussioner än, men det är utgångspunkten. Dessutom är det så att det totala behovet för Borås stad för närvarande ligger på cirka hälften av det tänkta bruttoyrkandet. Det
är först omkring år 2050 som det kommer att behöva tas ut så
mycket vatten att de högsta redovisade siffrorna i samrådsunderlaget kommer att bli aktuella. Det här säger jag inte enbart
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för frågan om ersättning utan också för att ni ska vara medvetna om vilken påverkan det kan bli på energiproduktionen.
AL: Den andra övergripande synpunkten som jag har på Vattenfalls yttrande är att om vi har en situation där man inte gör
något med regleringen alls så har vi sett att det innebär att det
kommer att bli svårt att undvika låga vattennivåer i Tolken under sommaren. Om det är så att man ändrar regleringen är vi
fullt medvetna om att Vattenfall inte kommer att kunna tappa
vatten under tider då det är som bäst elpriser vilket innebär
att ni får en begränsning i den produktionsoptimering som annars hade varit möjlig. Frågan om regleringen är en stor och
svår fråga som vi kommer att återkomma till. Är det så att vi
bara leder bort vatten utan att ändra regleringen då kommer
vattnet tillbaka vid Rydboholm och då kanske det inte har så
stor betydelse för de kraftverk som kommer där efter. Skulle
vi ändra regleringen, om än kanske inte så våldsamt mycket,
så kan det bli påverkan hela vägen ner. Det är viktigt att vi
landar i hur det här kan göras och vad som måste göras.
DK visar bilder på simuleringsresultat för 2018.
DK: Jag kan förtydliga att vi har studerat tre olika uttag. Vi
skickade över dessa bilder till er i fredags. De fanns inte med i
samrådsunderlaget men visades på samrådsmötet med allmänheten den 26 april. Vi har tre olika uttag som vi studerar.
Det är 370 l/s som motsvarar normaldrift 2050 om allt vatten
kommer från Tolken, det vill säga om Öresjö av någon anledning inte kan användas. Vid normal drift de närmsta åren efter
att Sjöbo vattenverk har renoverats kommer uttaget att vara
125 l/s, då tas hälften av vattnet från Tolken och hälften från
Öresjö. Kommer allt vatten att behöva tas från Tolken i närtid
rör det sig om 250 l/s.

SW41217220/1

KF: Är tanken att ni bygger ut för full för kapacitet nu, så att ni
kommer att kunna ta 370 l/s direkt, eller byggs det med
mindre kapacitet nu och att ni tänker er att det ska kunna
ökas i framtiden?
DK: Vi bygger för fullt uttag.
NE: Man kommer lätt att kunna mäta hur mycket man faktiskt
tar ut i framtiden.
AF: Ja, det kommer att finnas flödesmätare och diverse annat i
installationen.
AL: När det gäller skaderegleringen i ett sådant här vattenmål
så har man inte årliga ersättningar. Man kan möjligen ha en
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prövotid, men sedan ska förlusten ersättas för all framtid. Lite
gissningslek blir det alltid när man ska reglera sådant på förhand.
JL: Det blir en stor uppgift att skadereglera detta om man inte
kommer överens om att ha en ny avstämning om låt säga 1015 år. Jag förstår dilemmat för er om avsikten vid normaldrift
är att ta ut 125 l/s. Samtidigt är det svårt att veta hur det
kommer se ut i framtiden. Kanske ligger ni redan på maxuttaget 2050. Det måste finnas någon kontrollstation om man inte
skadereglerar redan från början.
AL: Tanken är att man i största möjliga mån ska formulera yrkandet så att det framgår vad man får göra och vad man inte
får göra under olika förutsättningar, men också att man kan
sätta skaderegleringsvillkor som innebär att man vid överskridande av viss volym får ta upp skaderegleringen på nytt eller
liknande. En uppskjuten skadereglering under en prövotid är
också möjlig och då kan man mer i detalj få fram rätt skada.
Det ligger i båda parters intresse att det blir så rätt som möjligt.
JS: I och med att det inte verkar finnas ett omedelbart behov
av maxuttaget i nuläget, har ni övervägt på att begränsa yrkandet och sedan framöver, när ni ser att det finns ett mer
konkret behov, söka tillstånd för det?
AL: Den varianten finns. Begränsar man sig genom att sätta
särskilda tider för uttag går det dock att göra det i en och
samma prövning, exempelvis att man har som villkor att man
inte får ta mer än X l/s fram till ett visst år i framtiden. Vi ska
överväga den varianten också naturligtvis.

3

PÅGÅENDE REGLERSTUDIE

SW41217220/1

HP går igenom pågående reglerstudie och visar fördjupade bilder kring detta.
Maximalt långtidsvattenuttag (370 l/s) är en betydande andel
av årsmedelflödet i Tolken. Det kommer att påverka flödena i
Viskan och nivåerna i Tolken, både höga och låga. Medelflödet
i övre delen av Viskan kommer att minska vilket kan påverka
kraftproduktionen i Gingri. Det kan ge även lägre vattennivåer
i Tolken sommartid. Det kan också kräva att man håller högre
vattennivåer i Tolken under våren vilken kan påverka kraftproduktionen i Gingri. När man håller vattennivån nära dämningsgränsen i Tolken och det kommer ett kraftigt regn ökar risken
för höga flöden i Viskan.
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Principerna i reglerstudien är som sådana att en vattenbalansnivå har satts upp för Tolken. Det är önskvärt att kunna återskapa en historisk reglering för sjön, men det är dock inte
möjligt i detalj. När detta är gjort kan regleringen justeras och
vattenuttaget läggas på.
Flödet i Viskan i reglermodellen styrs av vattennivån i Tolken.
Det är en så kallad avbördningskurva som är beräknad utifrån
vattennivån. Avbördningskurvan förskjuts under året. Vi har
jobbat med ”börflöde” och ”börnivå” under olika tider på året.
Dämningsgränsen har vi inte förändrat utan den är enligt Vattenfalls strategi 1.2 m. Den frivilliga minimitappningen har vi
inte heller ändrat utan denna är 300 l/s.
HP visar fördjupade bilder på observerade vattennivåer i Tolken 2012-2020. HP visar även bilder på flöden, som är beräknade, inte observerade, samt exempel på hur en framtida modifierad reglering kan se ut. Det finns fortfarande saker att
jobba vidare med.
JS: Har ni några planer att söka ändring av regleringen av Tolken eller förväntar ni er att Vattenfall ska hjälpa till att justera
regleringen?
AL: Vi har inte tänkt färdigt i den delen. För det första måste vi
bestämma vad det är vi kan göra och vad vi ska göra, sedan
kan vi titta på om det finns lösningar på det här. Vi kommer
inte att frångå den dom som finns idag på något sätt, allt som
vi har räknat på hittills ligger inom den regim som finns. Det
bästa är om man hade kunnat träffa avtal, precis som ni anger
i ert yttrande, men först måste vi komma fram till vad vi vill.

SW41217220/1

JS: Det är fundamentalt för vårt intresse dels vilka volymer ni
tänker yrkar på, dels hanteringen av regleringen. Detta är något vi gärna hade sett innan samrådet. Det kommer att påverka vår möjlighet att bedriva verksamheten och även påverka produktionen. Det är viktigt att vi får veta detta så fort
som möjligt.
AL: Innan man har haft samrådet har man inte full koll på vilka
inspel nedströms intressen mm. kommer att ha. Det finns
andra intressen än dricksvatten som måste tas hänsyn till. Det
hade därför varit omöjligt för oss att ta fram facit på hur vi ska
göra i ett tidigare skede. Nu när vi har fått in synpunkter så får
vi ta ställning till vad som är möjligt.
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FRÅGAN OM RÅDIGHETEN
AL går igenom frågan om rådighet.
Vad gäller rådigheten i fråga om regleringen så är det bra om
man kan träffa avtal kring detta. Kan man inte det så finns det
en legal möjlighet att ansöka om tvångsrätt men det hoppas
BEM inte ska behövas. Det kommer att bli intrång i kraftproduktionen men BEM ser det som en fråga mer om kronor och
ören och det är något som i de allra flesta fall går att lösa.
BEM hade egentligen velat vara förbi de omprövningar som
kommer ske i den nationella planen för moderna miljövillkor
för vattenkraften för att se hur denna skulle påverka ansökan.
Nu vet vi inte om en dom för dricksvattenändamål kommer att
påverka vad som är möjligt att göra. Det är en oviss parameter som ställer till det något.
DK: Hur ser underhållet för dämmet i Tolkabro ut? När och hur
har man gjort en klassificering av det? Har ni någon direkt information om status på dämmet?
JL: Vi gjorde en större upprustningsåtgärd 2016. Det var bland
annat betongskador som vi åtgärdade. Jag kommer inte ihåg
hur vi gjorde med luckorna, jag tror vi bytte ut dessa ett antal
år tidigare.
PI: Det stämmer, betongskador åtgärdades. Luckorna är
samma som tidigare, dessa bedömdes inte vara i dåligt skick.

SW41217220/1

JL: Efter denna upprustningsåtgärd har vi även kompletterat
med automatisk nivåmätning. Tidigare skedde detta manuellt.
Dammen är klassad som en u-damm, den lägsta klassificeringen. Det är på grund av att det är sjöns naturliga utlopp,
det är trångt naturligt. Det har inte bedömts finnas några skadeobjekt som kan skadas mer än vad som kan ske vid hög
vattenföring.
DK: Tack för svaret, vi kanske återkommer med fler frågor. En
annan fråga som vi har diskuterat internt är angående de manuellt styrda luckorna, har ni några planer på att distansstyra
dessa?
JL: Det har diskuterats men vi har inte sett behov av det i och
med att det är ett så trögt förlopp.
DR: Ja, vi har tittat på det men vi har inte satt ner foten kring
det. Än så länge är det manuella luckor.
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DK: Visst är det så att när det närmar sig dämningsgräns så
kanske behovet av flexibilitet kring tappningen ökar?
HP: Ja så är det. Utifrån den regleringsstrategi som vi studerat
kan man behöva vara snabb.
JS: Har BEM funderat på möjligheten att ta över regleringen?
Har det förts diskussioner internt?
AL: Den tanken finns, men det beror på hur stora ingrepp i
den befintliga regleringen som kan bli aktuella. Skulle man ta
över reglering försvinner helt den reglering som finns för kraftändamål och då kanske man påverkar på annat sätt, men tanken finns.
JL: Frågan om övertagandet av regleringen har ju tagit vår tid
i anspråk på sistone när vi sett vilken påverkan som uttaget
kommer att få och framförallt vad restvärdet av det återstående vattnet är, och att vi ska agera springpojke åt er och
agera efter era planer. Vi har tagit upp detta och delvis fått
förankrat att föra diskussionen om att föra över dammen och
regleringsrätten. Vi är inte främmande för detta utan vi ser att
vår roll blir konstig och inte helt konfliktfri.
DK: Omfattar diskussionen internt även Gingri kraftverk eller
bara dämmet?
JL: Det är endast Tolkabro, dämmet, som vi fått mandat att
diskutera. Vi ser dock att uttaget av vatten kommer att komplicera vår drift av främst Gingri.

5

KOMPLETTERANDE PROVTAGNINGAR I VÅR/SOMMAR
NE går igenom vilka kompletterande provtagningar som kommer att göras och vilka som har gjorts.

SW41217220/1

Vi har gjort tappningstest på 500 och 700 l/s i april. Vi vill
även testa 300 l/s, den frivilliga minimitappningen, och utifrån
resultatet på 300 l/s kommer vi bestämma om det sista testet
ska vara 200 eller 400 l/s.
NE: När tror ni att det är lämpligt att göra testet med 300 l/s?
PI: Det går nog att göra närsomhelst.
JL: Borde man inte göra det under en situation med låg tillkommande tillrinning för att det ska ge resultat?
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NE: Jag har tänkt att vi inte ska göra det för tidigt på försommaren. Snarare framåt sommaren.
DR: Riktigt låga flöden är det i slutet av juli och i augusti.
NE: Jag funderar på om vi ska köra 300 l/s innan semestern
under sista veckan i juni och sedan i slutet av augusti köra 200
l/s om man vill det. Kan det fungera från bolagets sida?
DR: När du kör testet på 300 l/s så gör du ju det för att se hur
dåligt flöde det blir i de övre delarna av Viskan, då ska det inte
vara allt för mycket tillflöde.
NE: Börjar det regna mycket i juni kan man ju värdera om det
hela. Vi får följa det. Sjunker det mycket kanske det går att
testa innan semestrarna. Vad har ni för dialog med tillsynsmyndigheten om det här kring den frivilliga minimitappningen?
Ska vi annonsera för dem att det kan bli aktuellt?
BH: Vi har inte gått under de 300 l/s tidigare. Kan ni mejla
över era funderingar kring provtagning så får vi diskutera det
internt?
NE: Ja, jag skickar över det till dig.

6

YTTERLIGARE FRÅGOR
DK bjuder in till ytterligare frågor kring Vattenfalls yttrande.
DR: Ni har inte nämnt uttaget om 463 l/s idag, detta har ni
pratat om tidigare. Varför?
DK: 463 l/s är det maxuttag per dygn som vi kommer att yrka
på.
DR: Vad har man räknat som naturligt utflöde ur Tolken?

SW41217220/1

HP: Hur menar du med naturligt utflöde?
DR: Jag menar relaterat till den historiska regleringen som du
ville återskapa. Den har du väl räknat från ett naturligt utflöde
från Tolken?
HP: Med historiskt menade jag att försöka återskapa den regleringen som varit under de senaste åren (10-20 år tillbaka).
DK: Behöver vi ha ett separat möte till inför ansökan? Det
finns viktiga frågor för fortsatt diskussion.
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AL: Vi bör ha en fortlöpande kommunikation, främst kring hydrologin. Håkan och någon från Vattenfall kommer behöva ha
kontakt utöver eventuella Teams-möten i större grupp.
DK: Vi kommer att presentera en tappningsstrategi utifrån
våra intressen. Det kommer vi att göra genom en förhandsdialog för att i möjligaste mån träffa avtal innan vi skickar in ansökan. Det är vår ambition.
KF: Finns det någon intern tidplan inom projektet? När kan ni
presentera tappningsstrategin?
AL: Eftersom vi gärna vill vara ense med eventuella motstående intressen inför ansökan så innebär det att vi bör komma i
kontakt med er i god tid innan. Ansökan ska in till hösten.
DK: Är det lämpligt att sätta som mål att vi inkommer med regleringsstrategi innan semestern?
HP: Det låter som en bra målbild.
DK: Vi försöker återkomma någon gång i början av juni med
en regleringsstrategi som är mer specificerad.
BH: Kommer vi få ta del av era beräkningar angående flöden
och beräknade nivåer m.m. inom snar framtid?
DK: Vi presenterar gärna ett skarpt förslag först och att ni sen
får ta ställning till detta.
BH: Okej, vi kan göra så.
Nästa möte bestäms till 9 juni kl. 10:00.
Mötet avslutas.

SW41217220/1
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1
Datum:

2021-03-02
Protokollförare:

Klara Nylander

Deltagare
Deltagare

Initialer

Närvarande

Distribution

Anders Linnerborg, Setterwalls advokatbyrå

AL

X

X

Emelie Sandberg, Setterwalls advokatbyrå

ES

X

X

Klara Nylander, Setterwalls advokatbyrå

KN

X

X

Niklas Egriell, Sweco

NE

X

X

David Klemetz, Sweco

DK

X

X

Charlotte von Bahr, Sweco

CB

X

X

Anders Lundh, kraftverksägare Boga Kvarn

ALU

X

X

Kristian Larsson, styvson till Anders Lundh

KL

X

X
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Om fler än en person står i ”Ansvarig”-kolumnen gäller att den som är markerad som fetstil är den som ansvarar. Fortsättning på tidigare mötespunkt markeras med BM(byggmöte
nr) och i kursiv stil. I ”Åtgärd”-kolumnen anges följande klarställanden:
1. För information
2. För åtgärd innan nästa möte
3. För åtgärd till nästa möte
4. För åtgärd senast datum
5. Beslut
Möten markerade med 5 i fältet ”Åtgärd” tas bort till nästa möte. Informationspunkter markerade med 1 i fältet för ”Åtgärd” tas bort då tiden för upplysning är passerad, vanligtvis till
nästa möte.
Punkt

1

Ansvar

INFORMATION OM KRAFTVERKET
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ALU berättar om sin verksamhet och fastigheten.
Från början var det ett snickeri på gården. Fanns en gammal
kvarn som drev sågen. Sedan 70-talet finns ingen såg längre.
ALU har ägt gården sedan 1968. Kraftverket består av 1 stående Francisturbin.
Minsta turbinflöde är 400 l/s. Högsta turbinflöde är 900 l/s.
I strömmen intill kraftverket finns gott om öring och även en
hel del ål. Öringen kan ligga på 1.5-3kg. Det föreligger inga
problem med uppvandring. Galler hindrar fisken från att dras
in i verket.
NE: Hur långt är det mellan spalterna?
ALU: 15 mm.
AL: Hur stor del av vattenflödet går in i kraftstationen?
ALU: Normalt ca 10 %.
Vid lågvattenstånd stänger ALU av turbinen. Turbinen står
stilla upp till 6 månader per år. När det behövs körs turbinen
på mindre effekt.
NE: Har ni elfiskat?
ALU: Jag tror det har gjorts.
Spotpriset ligger på minus 2 öre.
NE: Finns det några musslor i vattnet?
ALU: Ja stora musslor finns. Även i intaget.

SW41260234/1
SW41220454/1

Under februari-mars 2020 var det högt flöde i Viskan, mest på
grund av regn. Sedan flera år tillbaka släpps vatten från Tolken. Det behövs inte så mycket vatten för att det ska rinna in.
Vid lägre flöden tas mer vatten från åfåran (ca 80 %).
ALU mäter inte flödena själv. Eventuellt har Viskankraft information om detta, kWh finns däremot uppmätt.

2

INFORMATION OM PROJEKTET
AL berättar om bakgrunden till projektet
Borås är en stad som växer med cirka 800-1000 personer
varje år samtidigt som antalet verksamheter ökar i staden. För
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närvarande är det främst Sjöbo vattenverk som står för Borås
dricksvattenförsörjning. Sjöbo vattenverk är från 1932 och är i
behov av renovering. Redundansen i dricksvattenförsörjningen
behöver också förbättras. Med bakgrund av det nämnda har
Borås Energi och Miljö under de senaste åren genomfört utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen.
Med ett nytt vattenverk får Borås två ben att stå på och möjlighet att ta Sjöbo vattenverk ur bruk vid nödvändig renovering.
Av de alternativ som varit aktuella har Tolken visat sig vara
det bästa. Tolken har bäst uttagskapacitet, bäst råvattenkvalitet och dessutom kan vattnet ledas in till Borås till stor del
med hjälp av självfall. Tolken är det mest kostnadseffektiva alternativet.
KL: Har ni tittat på Storsjön som alternativ?
AL: Nej, troligtvis har den inte varit aktuell pga. dålig vattenkvalitet.
KL: Hur ser ni på vattenflödet, är målet att aldrig torrlägga?
AL: Det stämmer. En del av samrådsprocessen är att titta på
vilka olika intressen som finns för att göra så lite skada som
möjligt.
KL: Det finns såklart ett ekonomiskt intresse för oss i detta
men miljön, och framförallt fisket, är också viktigt.
AL: Vi vill att vattenuttaget ska påverka så lite som möjligt och
vår ambition är att det ska finnas vatten vid rätt tillfällen.
NE: Kommunen (BEM) vill hålla sjön högre än vad Vattenfall
gör.

3

ÖVRIGA FRÅGOR

SW41260234/1
SW41220454/1

NE: Vi kommer eventuellt komma ut i vår/sommar igen och
kolla på fisk och bottenfauna. Hur långt upp äger ni mark?
ALU: Upp till skogsbrynet.
NE: Är det okej om vi behöver elfiska?
ALU: Ja
AL: Finns det kräftor i vattnet?
ALU: Nej, det finns inte. Det sägs att det fanns i Tolken förr.
Det finns dock mycket öring och ål.
AL: Har ni en vattendom?
ALU: Nej, det är hävdrätt sedan jättelänge tillbaka, fanns en
kvarn här tidigare.
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KL: När är planen att vattenverket ska byggas om projektet
går igenom?
AL: Just nu utreder vi förutsättningarna. Om allt går vägen
kommer en ansökan att lämnas in i oktober. Ni kommer att få
möjlighet att komma med synpunkter dels nu under våren när
det skriftliga samrådet sker, men även efter att ansökan lämnats in, då skickas den ut på kompletteringsrunda.
KL: För oss är det inga konstigheter med ett nytt vattenverk så
länge det går att bevara våra intressen och miljön.
NE: Vad minimitappningen ska ligga på kommer att bli en
fråga i processen.
NE: För ni någon statistik över elproduktionen?
ALU: Det jag köper och säljer kan jag se, men eftersom jag
själv tar el kan jag inte se allt. Jag kan få ut max 11 kWh.
Under mötet observerades strömstare på fastigheten.

SW41260234/1
SW41220454/1
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Möte med vattenkraftägare i Viskan
Datum: 2021-03-02

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Agenda
1. Välkommen
2. Presentation av mötesdeltagare

3. Info om projektet och planerade utredningar
4. Frågor
5. Ägare berättar om sitt kraftverk
6. Frågor/diskussion

Bakgrund
▪

Sjöbo vattenverk som är från 1932 behöver renoveras.

▪

Kapaciteten behöver ökas för stadens utveckling med nya
invånare och nya företag/verksamheter.

▪

Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas.

▪

Redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver förbättras.

▪

Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren genomfört
utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i
ett flergenerationsperspektiv.

▪

Både grundvatten- och ytvattentäkter har ingått i utredningen.

▪

Målsättningen har varit att ta fram det alternativ som ger den
mest fördelaktiga vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år
2050.

Prognos framtida dricksvattenproduktion
Sjöbo

Handlingsalternativ - Överblick

Yv A

Tolken

Yv B

Säven

Yv C

Frisjön

Gv A

Bollebygd

Gv B

Varnum

Inf A

Bollebygd
(inf. Gesebols
sjö)

Inf B

Varnum
(inf. Tolken)

Inf C

Dalsjöfors
(inf. Tolken)

Sjön Tolken har bäst förutsättningar
Utredningarna visar att Tolken har de bästa förutsättningarna som
råvattentäkt:
▪

Tolken har den högsta uttagskapaciteten.

▪

Tolken har den bästa råvattenkvalitén.

▪

Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa
vatten till Borås.

▪

Tolkenalternativet medför lägst driftkostnader.

▪

Tolken har redundant inmatning i dricksvattennätet jmf. med
Sjöbo vattenverk. Kan även erbjuda redundans för Dalsjöfors.

▪

Sammantaget bedöms Tolken vara det mest kostnadseffektiva
alternativet.

KF – Inriktningsbeslut 2020-10-15
Inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning
Beslut:

▪

Kommunfullmäktige beslutade att sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om
framtida dricksvattenförsörjning.

▪

Kommunfullmäktige gav Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att
– genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt.
– att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och hur det
påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.
– att bevaka vattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv.

Investeringsbeslut kommer i ett senare skede och är beroende på vad detaljstudien
visar.

Projektfaser och övergripande aktiviteter
2020-10

2021-12

FAS 1

2022-4

2024-12

(Programskede)

FAS 3

FAS 2

Investeringsbeslut

(Avlämning och
uppföljning)

(Genomförande)

FFU

Initiering

Anbud
Kontrakt

Definiering
och tillstånd

Byggnation

Driftsättning,
provdrift och
prestandaprov

Förprojektering och kalkyl

Beslutsunderlag

2020-11
2021-1

2021-3

2021-9

2021-9

6 mån

18 mån

2022-10
2022-8

8 mån

2024-4

Tillstånd för vattenverksamhet – preliminär
tidplan
▪ Tillståndsansökan enligt 11 kap. Miljöbalken.
▪ Inleds med samrådsprocess.

Nov 2020Mars 2021
Samrådsprocess

Dec 2020 –
Sept 2021
TB och MKB,
kompletterande
undersökningar

Okt 2021
Ansökan om
tillstånd till
MMD

Vår 2022
Ansökan
kungörs och
skickas på
remiss

Utredningar i Tolken/Viskan
▪

Sjömätning (Batymetri)

----Hydrologisk-hydraulisk modellering
-----▪

Lokalisering av intagspunkt

▪

Ledningsdragning (sjöledning)

----▪

Språngskikt

▪

Vattenvolym under språngskikt

▪

Råvattenkvalitet

------▪

Biologiska undersökningar
(limnologiska)

▪

Naturvärdesinventeringar

Kontaktuppgifter
Anders Fransson
Borås Energi och Miljö AB
Mobil: 0768-88 74 76

E-post: anders.fransson@borasem.se

Bilaga 7.13
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Ågården kraftverk

Mötestyp:

Status:

Projektmöte

Gällande

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Klara Nylander, Setterwalls advokatbyrå

PW
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0000

2021-03-02

Minnesanteckningar
Plats:

Ågården 147, 523 99 Hökerum
Mötesprotokoll

1
Datum:

2021-03-02
Protokollförare:

Klara Nylander

Deltagare
Deltagare

Initialer

Närvarande

Distribution

Anders Linnerborg, Setterwalls advokatbyrå

AL

X

X

Emelie Sandberg, Setterwalls advokatbyrå

ES

X

X

Klara Nylander, Setterwalls advokatbyrå

KN

X

X

Niklas Egriell, Sweco

NE

X

X

David Klemetz, Sweco

DK

X

X

Charlotte von Bahr, Sweco

CB

X

X

Bengt Vingborn, kraftverksägare Ågården
kraftverk

BV

X

X

SW41260234/1
SW41220454/1

Om fler än en person står i ”Ansvarig”-kolumnen gäller att den som är markerad som fetstil är den som ansvarar. Fortsättning på tidigare mötespunkt markeras med BM(byggmöte
nr) och i kursiv stil. I ”Åtgärd”-kolumnen anges följande klarställanden:
1. För information
2. För åtgärd innan nästa möte
3. För åtgärd till nästa möte
4. För åtgärd senast datum
5. Beslut
Möten markerade med 5 i fältet ”Åtgärd” tas bort till nästa möte. Informationspunkter markerade med 1 i fältet för ”Åtgärd” tas bort då tiden för upplysning är passerad, vanligtvis till
nästa möte.
Punkt

1

Ansvar

INFORMATION OM PROJEKTET
AL berättar om bakgrunden till projektet
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Punkt

Ansvar
Borås är en stad som växer med cirka 800-1000 personer
varje år samtidigt som antalet verksamheter ökar i staden. För
närvarande är det främst Sjöbo vattenverk som står för Borås
dricksvattenförsörjning. Sjöbo vattenverk är från 1932 och är i
behov av renovering. Redundansen i dricksvattenförsörjningen
behöver också förbättras. Med bakgrund av det nämnda har
Borås Energi och Miljö under de senaste åren genomfört utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen.
Med ett nytt vattenverk får Borås två ben att stå på och möjlighet att ta Sjöbo vattenverk ur bruk vid nödvändig renovering.
Av de alternativ som varit aktuella har Tolken visat sig vara
det bästa. Tolken har bäst uttagskapacitet, bäst råvattenkvalitet och dessutom kan vattnet ledas in till Borås till stor del
med hjälp av självfall. Tolken är det mest kostnadseffektiva alternativet.
Samrådsprocessen är igång nu. Digitalt samrådsmöte kommer
att hållas längre fram i vår. Ambitionen är att ansökan om tillstånd ska skickas in till mark- och miljödomstolen i höst. Ansökan kommer sedan gå ut på remiss. Därefter följer upphandling, arbeten på plats mm. Vattenverket kommer att stå klart
ca 2024 om allt går enligt planen.
Vid renovering av Sjöbo vattenverk kommer mer vatten bortledas från Tolken. Därefter kommer man att kolla på var man
kan ta vatten utan att skada.

2

INFORMATION OM KRAFTVERKET
BV berättar om sin verksamhet och fastigheten.

SW41260234/1
SW41220454/1

Gården är från 1500-talet och kvarndrift har förekommit sedan
1600-talet. BV är uppvuxen på gården och bor här än idag.
Kraftverket drivs som ett strömkraftverk.
Det är inte mycket tillflöde till Viskan innan BV:s kraftverk,
däremot ökar tillflödet efter.
Medelvattenföringen ligger på 2.9 m3/s på Ågården.
Minsta turbinflöde är 400 l/s. Högsta turbinflöde är 6000 l/s.
Den turbin som finns i kraftverket idag är en semikaplanturbin.
Den byttes ut för 15 år sedan, 2006, och kostade ca 1.8 miljoner. Den tidigare turbinen var från slutet av 1800-talet.
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Punkt

Ansvar
NE: Är det ställbara blad på turbinen?
BV: Den känner av det automatiskt.
BV har en pågående vattendom (M 810-15). 2015 gjordes
vägbroarna intill fastigheten om. 2018 var hela ån torr och då
anslöts en ny dammanläggning. Nivån i dammen får endast
variera +/-2cm. BV håller nivån. Det är endast rensgallret kvar
att fixa sedan är verket klart för godkännande av länsstyrelsen. Spalterna i gallret ska minskas från 28 mm till 15 mm och
vinkeln på gallret ska ändras till 30 grader.
NE: Behövs ny dom när det är klart?
BV: Nej.
Ågården är inte med i nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften.
Vad gäller fisket så ser BV sällan fisk. Inte heller kräftor. Det
förekom massor med kräftor när han var yngre men inte
längre. Turbinen är skonsam mot ål.
Maxflödet låg 2020 på 20 m3.
NE: Finns det statistik på flödet?
BV: Nej, jag utgår från Gingris statistik.
Vid nordanvind och minusgrader (-8 och neråt) tätnar gallret
med is.
Omlöpet (fiskeväg) från dammen har BV bekostat själv. Elfiske
har gjorts i dammen. BV meddelar att häger förekommer på
platsen.

SW41260234/1
SW41220454/1

Ett tapp på 300 l gör att BV minskar sin produktion med 25
000 kWh/år.
Spotpris var 48 öre förra månaden då det var kallt.
DK: Är lågflöden eller högflöden värst för dig?
BV: Högflöden ger mig mest bekymmer, främst under januari
var år. Maxflödet har legat på 20 m3 när det varit som värst
(under 2020).
AL: Kan du magasinera vatten?
BV: Nej. På 1 timme kör jag slut på allt vatten i dammen.
NE: Finns det musslor?
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Punkt

Ansvar
BV: Nej.
NE: Finns det öring?
BV: Jag har aldrig fått öring på gallret. Sutare förekommer.

3

INFORMATION OM VAD SOM HÄNDER HÄRNÄST
AL går igenom vad som händer härnäst.
Samrådsprocessen är igång, snart kommer kallelse till digitalt
samrådsmöte. BV kommer att få möjlighet att lämna skriftliga
synpunkter.
BV: Mitt största bekymmer är vad som händer när det blir
torrsommar.

SW41260234/1
SW41220454/1
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Åtgärd

Möte med vattenkraftägare i Viskan
Datum: 2021-03-02

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Agenda
1. Välkommen
2. Presentation av mötesdeltagare

3. Info om projektet och planerade utredningar
4. Frågor
5. Ägare berättar om sitt kraftverk
6. Frågor/diskussion

Bakgrund
▪

Sjöbo vattenverk som är från 1932 behöver renoveras.

▪

Kapaciteten behöver ökas för stadens utveckling med nya
invånare och nya företag/verksamheter.

▪

Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas.

▪

Redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver förbättras.

▪

Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren genomfört
utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i
ett flergenerationsperspektiv.

▪

Både grundvatten- och ytvattentäkter har ingått i utredningen.

▪

Målsättningen har varit att ta fram det alternativ som ger den
mest fördelaktiga vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år
2050.

Prognos framtida dricksvattenproduktion
Sjöbo

Handlingsalternativ - Överblick

Yv A

Tolken

Yv B

Säven

Yv C

Frisjön

Gv A

Bollebygd

Gv B

Varnum

Inf A

Bollebygd
(inf. Gesebols
sjö)

Inf B

Varnum
(inf. Tolken)

Inf C

Dalsjöfors
(inf. Tolken)

Sjön Tolken har bäst förutsättningar
Utredningarna visar att Tolken har de bästa förutsättningarna som
råvattentäkt:
▪

Tolken har den högsta uttagskapaciteten.

▪

Tolken har den bästa råvattenkvalitén.

▪

Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa
vatten till Borås.

▪

Tolkenalternativet medför lägst driftkostnader.

▪

Tolken har redundant inmatning i dricksvattennätet jmf. med
Sjöbo vattenverk. Kan även erbjuda redundans för Dalsjöfors.

▪

Sammantaget bedöms Tolken vara det mest kostnadseffektiva
alternativet.

KF – Inriktningsbeslut 2020-10-15
Inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning
Beslut:

▪

Kommunfullmäktige beslutade att sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om
framtida dricksvattenförsörjning.

▪

Kommunfullmäktige gav Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att
– genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt.
– att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och hur det
påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.
– att bevaka vattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv.

Investeringsbeslut kommer i ett senare skede och är beroende på vad detaljstudien
visar.

Projektfaser och övergripande aktiviteter
2020-10

2021-12

FAS 1

2022-4

2024-12

(Programskede)

FAS 3

FAS 2

Investeringsbeslut

(Avlämning och
uppföljning)

(Genomförande)

FFU

Initiering

Anbud
Kontrakt

Definiering
och tillstånd

Byggnation

Driftsättning,
provdrift och
prestandaprov

Förprojektering och kalkyl

Beslutsunderlag

2020-11
2021-1

2021-3

2021-9

2021-9

6 mån

18 mån

2022-10
2022-8

8 mån

2024-4

Tillstånd för vattenverksamhet – preliminär
tidplan
▪ Tillståndsansökan enligt 11 kap. Miljöbalken.
▪ Inleds med samrådsprocess.

Nov 2020Mars 2021
Samrådsprocess

Dec 2020 –
Sept 2021
TB och MKB,
kompletterande
undersökningar

Okt 2021
Ansökan om
tillstånd till
MMD

Vår 2022
Ansökan
kungörs och
skickas på
remiss

Utredningar i Tolken/Viskan
▪

Sjömätning (Batymetri)

----Hydrologisk-hydraulisk modellering
-----▪

Lokalisering av intagspunkt

▪

Ledningsdragning (sjöledning)

----▪

Språngskikt

▪

Vattenvolym under språngskikt

▪

Råvattenkvalitet

------▪

Biologiska undersökningar
(limnologiska)

▪

Naturvärdesinventeringar

Kontaktuppgifter
Anders Fransson
Borås Energi och Miljö AB
Mobil: 0768-88 74 76

E-post: anders.fransson@borasem.se
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Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Klara Nylander, Setterwalls advokatbyrå
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Minnesanteckningar
Plats:

Gingri Kröklings Kvarn 2, 513 95 Fristad
Mötesprotokoll

1
Datum:

2021-03-02
Protokollförare:

Klara Nylander

Deltagare
Deltagare

Initialer

Närvarande

Distribution

Anders Linnerborg, Setterwalls advokatbyrå

AL

X

X

Emelie Sandberg, Setterwalls advokatbyrå

ES

X

X

Klara Nylander, Setterwalls advokatbyrå

KN

X

X

Niklas Egriell, Sweco

NE

X

X

David Klemetz, Sweco

DK

X

X

Charlotte von Bahr, Sweco

CB

X

X

Kenneth Johansson, kraftverksägare Kröklingfors kvarn
Hans, vän till Kenneth Johansson

KJ

X

X

H

X

X
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SW41220454/1

Om fler än en person står i ”Ansvarig”-kolumnen gäller att den som är markerad som fetstil är den som ansvarar. Fortsättning på tidigare mötespunkt markeras med BM(byggmöte
nr) och i kursiv stil. I ”Åtgärd”-kolumnen anges följande klarställanden:
1. För information
2. För åtgärd innan nästa möte
3. För åtgärd till nästa möte
4. För åtgärd senast datum
5. Beslut
Möten markerade med 5 i fältet ”Åtgärd” tas bort till nästa möte. Informationspunkter markerade med 1 i fältet för ”Åtgärd” tas bort då tiden för upplysning är passerad, vanligtvis till
nästa möte.
Punkt

1

Ansvar

INFORMATION OM PROJEKTET
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Punkt

Ansvar
AL berättar om bakgrunden till projektet
Borås är en stad som växer med cirka 800-1000 personer
varje år samtidigt som antalet verksamheter ökar i staden. För
närvarande är det främst Sjöbo vattenverk som står för Borås
dricksvattenförsörjning. Sjöbo vattenverk är från 1932 och är i
behov av renovering. Redundansen i dricksvattenförsörjningen
behöver också förbättras. Med bakgrund av det nämnda har
Borås Energi och Miljö under de senaste åren genomfört utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen.
Med ett nytt vattenverk får Borås två ben att stå på och möjlighet att ta Sjöbo vattenverk ur bruk vid nödvändig renovering.
Av de alternativ som varit aktuella har Tolken visat sig vara
det bästa alternativet. Tolken har bäst uttagskapacitet, bäst
råvattenkvalitet och dessutom kan vattnet ledas in till Borås till
stor del med hjälp av självfall. Tolken är det mest kostnadseffektiva alternativet.
Vid renovering av Sjöbo vattenverk kommer mer vatten bortledas från Tolken. Därefter kommer man att kolla på var man
kan ta vatten utan att skada.

2

INFORMATION OM KRAFTVERKET
KJ berättar om sin verksamhet och fastigheten
KJ har ägt fastigheten sedan början av 2000-talet. På platsen
har det tidigare bedrivits snickeri och hyvleri. Kvarn har då
funnits på fastigheten.

SW41263399/1
SW41220454/1

Kraftverket är ett strömkraftverk och är beroende av volym,
inte av fart. Det finns två turbiner i verket varav båda är Francisturbiner. Dessa är från 1902 men är renoverade 1985. Det
är förberett för en tredje turbin, tillstånd finns till installation
av en sådan.
KJ har en vattendom från 1985 som han kan mejla till övriga.
Enligt denna får turbinflödet vara som högst 48 m3/s och i medel 4.9 m3/s. KJ har inte mer koll än så på turbinflödet men
kan ta reda på max- och minimumflöde om det behövs. När
turbinen går på max produceras 120 kWh, nu är den på ungefär hälften.
AL: När spiller du vatten?
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Punkt

Ansvar
KJ: Främst under våren. Vattennivån ska ligga på 2 i den pelare som står i vattnet, som mest kan den ligga på 5-6. När
det kommer mycket vatten spills också mycket vatten.
30-50 cm regleringshöjd.
AL: Sker regleringen automatiskt eller manuellt?
KJ: Manuellt.
Det finns krav på tappning. Det måste släppas förbi 500 l/s under sommaren och 200 l/s under resten av året.
Västkuststiftelsen äger dämningen längre ner där vattnet fördelas runt Mölarps ö i två fåror. Det finns inte någon vattendom på denna. Länsstyrelsen säger att det är ett svartbygge.
KJ:s vattendom hänvisar till höjder utifrån denna dämning så
Länsstyrelsen kan inte göra något åt det utan att också ändra
KJ:s vattendom.
Kröklingsfors är anmäld till den nationella planen för moderna
miljövillkor för vattenkraften. Översyn av Viskan ska ske 2029.
DK: Finns det omlöp för fisk?
KJ: Inte här uppe vid mig, men längre ner finns det. Vid högflöden finns det möjlighet för fisken att vandra.
DK: Vad finns här för fisk?
KJ: Mest ål som är på tapeten. Viskans ålförening har möte
varje år. Jag ser sällan någon fisk, det fastnar sällan fisk i gallret. Jag har fått en del hot från fiskevårdsfolk.
Efter stormen Gudrun (år 2005) gick vattnet upp till bron över
ån.
Det finns en SMHI mätstation i närheten av Kröklingfors kraftstation.

SW41263399/1
SW41220454/1

3

INFORMATION OM VAD SOM HÄNDER HÄRNÄST
AL går igenom vad som händer härnäst
Samrådsprocessen är igång nu. Digitalt samrådsmöte kommer
att hållas längre fram i vår. Ambitionen är att ansökan om tillstånd ska skickas in till mark- och miljödomstolen i höst. Ansökan kommer sedan gå ut på remiss. Därefter följer upphandling, arbeten på plats mm. Vattenverket kommer att stå klart
ca 2024 om allt går enligt planen.
Det kommer finnas möjlighet att lämna synpunkter i samband
med samrådet samt då ansökan går ut på remiss.
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Åtgärd

Möte med vattenkraftägare i Viskan
Datum: 2021-03-02

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Agenda
1. Välkommen
2. Presentation av mötesdeltagare

3. Info om projektet och planerade utredningar
4. Frågor
5. Ägare berättar om sitt kraftverk
6. Frågor/diskussion

Bakgrund
▪

Sjöbo vattenverk som är från 1932 behöver renoveras.

▪

Kapaciteten behöver ökas för stadens utveckling med nya
invånare och nya företag/verksamheter.

▪

Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas.

▪

Redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver förbättras.

▪

Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren genomfört
utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i
ett flergenerationsperspektiv.

▪

Både grundvatten- och ytvattentäkter har ingått i utredningen.

▪

Målsättningen har varit att ta fram det alternativ som ger den
mest fördelaktiga vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år
2050.

Prognos framtida dricksvattenproduktion
Sjöbo

Handlingsalternativ - Överblick

Yv A

Tolken

Yv B

Säven

Yv C

Frisjön

Gv A

Bollebygd

Gv B

Varnum

Inf A

Bollebygd
(inf. Gesebols
sjö)

Inf B

Varnum
(inf. Tolken)

Inf C

Dalsjöfors
(inf. Tolken)

Sjön Tolken har bäst förutsättningar
Utredningarna visar att Tolken har de bästa förutsättningarna som
råvattentäkt:
▪

Tolken har den högsta uttagskapaciteten.

▪

Tolken har den bästa råvattenkvalitén.

▪

Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa
vatten till Borås.

▪

Tolkenalternativet medför lägst driftkostnader.

▪

Tolken har redundant inmatning i dricksvattennätet jmf. med
Sjöbo vattenverk. Kan även erbjuda redundans för Dalsjöfors.

▪

Sammantaget bedöms Tolken vara det mest kostnadseffektiva
alternativet.

KF – Inriktningsbeslut 2020-10-15
Inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning
Beslut:

▪

Kommunfullmäktige beslutade att sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om
framtida dricksvattenförsörjning.

▪

Kommunfullmäktige gav Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att
– genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt.
– att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och hur det
påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.
– att bevaka vattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv.

Investeringsbeslut kommer i ett senare skede och är beroende på vad detaljstudien
visar.

Projektfaser och övergripande aktiviteter
2020-10

2021-12

FAS 1

2022-4

2024-12

(Programskede)

FAS 3

FAS 2

Investeringsbeslut

(Avlämning och
uppföljning)

(Genomförande)

FFU

Initiering

Anbud
Kontrakt

Definiering
och tillstånd

Byggnation

Driftsättning,
provdrift och
prestandaprov

Förprojektering och kalkyl

Beslutsunderlag

2020-11
2021-1

2021-3

2021-9

2021-9

6 mån

18 mån

2022-10
2022-8

8 mån

2024-4

Tillstånd för vattenverksamhet – preliminär
tidplan
▪ Tillståndsansökan enligt 11 kap. Miljöbalken.
▪ Inleds med samrådsprocess.

Nov 2020Mars 2021
Samrådsprocess

Dec 2020 –
Sept 2021
TB och MKB,
kompletterande
undersökningar

Okt 2021
Ansökan om
tillstånd till
MMD

Vår 2022
Ansökan
kungörs och
skickas på
remiss

Utredningar i Tolken/Viskan
▪

Sjömätning (Batymetri)

----Hydrologisk-hydraulisk modellering
-----▪

Lokalisering av intagspunkt

▪

Ledningsdragning (sjöledning)

----▪

Språngskikt

▪

Vattenvolym under språngskikt

▪

Råvattenkvalitet

------▪

Biologiska undersökningar
(limnologiska)

▪

Naturvärdesinventeringar

Kontaktuppgifter
Anders Fransson
Borås Energi och Miljö AB
Mobil: 0768-88 74 76

E-post: anders.fransson@borasem.se
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Plats:
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Datum:
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Protokollförare:

David Klemetz

Deltagare
Anders Fransson, BEM
David Klemetz, Sweco
Alex Pollock, Kanozi
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Jan Jansson, Sundholmen 2:8

Om fler än en person står i ”Ansvarig”-kolumnen gäller att den som är markerad som fetstil är den som ansvarar. Möten markerade med klar i statusfältet tas bort till nästa möte.
Fortsättning på tidigare mötespunkt markeras med M(möte nr) och i kursiv stil.
Punkt
1

Ansvar
Mötesnoteringar

1 (2)

Klar

Filnamn:

PWOA0000-PL-MDMI-012

Mötestyp:

Sida:

2 (2)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

MDMI

Minnesanteckning från
möte med berörd markägare, Sundholmen 2:8

Status:

Projektmöte delprojekt tillstånd
Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

David Klemetz

PW

OA

0000

2021-03-26

Punkt

Ansvar
Vi träffades utomhus, på parkeringen på Sundholmen Gård.
Anders inledde med att beskriva bakgrund till projektet, underliggande utredningar, beslut i KF mm. Tolken är huvudalternativet för ny kompletterande huvudvattentäkt för Borås
Stad och nu pågår samråd inför ansökan om miljötillstånd enligt 11 kap MB.
Alex visade skisser på olika alternativa utformningar av den
pumpstation som planeras ute på Sundholmens parkering.
Jan lyfte frågan om den nya väg som planeras ut till Sundholmen och som till stora delar kommer gå över hans mark. Han
undrade om det finns någon samordning mellan dessa projekt.
Byggnationen av pumpstation kommer ju medföra mycket
tung trafik ut till gården. Anders berättade om att de just haft
ett internt samordningsmöte mellan BEM och kommunen ang
denna fråga.
Jan har i sig inga invändningar mot förslagen utformning eller
placering av pumpstation, men är mycket tveksam till att tillstånd kommer att beviljas med tanke på alla motstående intressen i och runt Tolken.

Anders informerade om det kommande digitala samrådsmötet den
26 april.
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Information och samråd grannar
Datum: 2021-03-26

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Planerad verksamhet (råvattenpumpstation)
Sundholmen 2:2

Situationsplan och synlighet

Förslag till utformning råvattenpumpstation

Illustration Borås Energi och Miljö AB

Illustration Borås Energi och Miljö AB

Kontakt
Borås Energi och Miljö AB
Anders Fransson
Mobil: 0768-88 74 76
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Protokollförare:

David Klemetz

Deltagare
Anders Fransson, BEM
David Klemetz, Sweco
Kenneth Sundberg, markägare Sundholmen 3:1
Joakim, son till Kenneth
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Punkt

Ansvar
Vi träffades utomhus på gårdsplanen.
Anders inledde med att beskriva bakgrund till projektet, underliggande utredningar, beslut i KF mm. Tolken är huvudalternativet för ny kompletterande huvudvattentäkt för Borås
Stad och nu pågår samråd inför ansökan om miljötillstånd enligt 11 kap MB.
David berättade om planerad ledningsdragning där ett av alternativen berör aktuell fastighet.
Jan har i sig inga invändningar mot förslagen utformning eller
placering av pumpstation, och föreslog en delvis annan ledningsdragning längre österut på deras fastighet, närmare
tomtgräns. Joakim undrade om det finns tillräckligt med vatten i Tolken med tanke på att han hört att vattennivån kommer sänkas tre meter. David svarade att så inte kommer bli
fallet utan att man genom regleringen av Tolken kommer eftersträva att ligga på ungefär samma nivåer som tidigare.
Skillnaden är att nivån i Tolken kommer hållas högre under
vinter/vår för att ha en bättre förutsättningarna att kunna
hålla uppe nivåerna under sommarmånaderna. Detta kommer
att påverka kraftproduktionen i Viskan.

Anders informerade om det kommande digitala samrådsmötet den
26 april.
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Information och samråd grannar
Datum: 2021-03-26

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Planerad verksamhet (råvattenpumpstation)
Sundholmen 2:2

Situationsplan och synlighet

Förslag till utformning råvattenpumpstation

Illustration Borås Energi och Miljö AB

Illustration Borås Energi och Miljö AB

Kontakt
Borås Energi och Miljö AB
Anders Fransson
Mobil: 0768-88 74 76

E-post: anders.fransson@borasem.se
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Protokollförare:

David Klemetz

Deltagare
Anders Fransson, BEM
David Klemetz, Sweco
Ulrika Börjesson, markägare Sundholmen 6:1
Kenneth Karlsson, sambo
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Punkt

Ansvar
Vi träffades utomhus på gårdsplanen.
Anders inledde med att beskriva bakgrund till projektet, underliggande utredningar, beslut i KF mm. Tolken är huvudalternativet för ny kompletterande huvudvattentäkt för Borås
Stad och nu pågår samråd inför ansökan om miljötillstånd enligt 11 kap MB.
David berättade om planerad ledningsdragning där ett av alternativen berör aktuell fastighet.
De undrade om det verkligen finns tillräckligt med vatten i Tolken med tanke på att de hört att vattennivån kommer sänkas
över två meter. David svarade att så inte kommer bli fallet
utan att man genom regleringen av Tolken kommer eftersträva att ligga på ungefär samma nivåer som tidigare. Skillnaden är att nivån i Tolken kommer hållas högre under vinter/vår för att ha en bättre förutsättningarna att kunna hålla
uppe nivåerna under sommarmånaderna. Detta kommer att
påverka kraftproduktionen i Viskan.
Ulrika och Kenneth hade många frågor och undrade varför ledningsdragningen inte går söderut mot eller förbi naturreservatet. Vi gick ner till platsen där schaktet för styrd borrning kan
komma att placeras och försökte beskriva hur styrd borrning
utförs och hur ledningsdragningen kan komma att utformas på
deras fastighet.
Om deras fastighet nyttjas så vill de vara delaktiga i beslut om
var den landar på deras strandområde. De hade också bestämda åsikter om när geotekniska undersökningar kan utföras då det odlas vall på aktuell åker och grödan är känslig. David lovade återkomma med besked om när och hur geotekniska sonderingar kan utföras.

Anders informerade om det kommande digitala samrådsmötet den
26 april.
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Anders inledde med att beskriva bakgrund till projektet, underliggande utredningar, beslut i KF mm. Tolken är huvudalternativet för ny kompletterande huvudvattentäkt för Borås
Stad och nu pågår samråd inför ansökan om miljötillstånd enligt 11 kap MB.
David berättade om planerad intagspunkt och ledningsdragning som berör aktuell fastighet.
Leif hade många frågor och undrade varför man har valt Tolken med tanke på att avrinningsområdet är begränsat och om
volymen vatten under språngskiktet verkligen är tillräckligt.
Han undrade också om det gjorts några miljökonsekvensanalyser i samband med valet av Tolken. Han befarar att det
kommer uppstå ”separata sjöar” när vattennivån kommer sänkas så pass mycket vilket kommer påverka fiskbeståndet negativt. Han upplyste om att det finns ett viktigt sikbestånd i
Tolken.
David svarade att valet av Tolken är gjort utifrån en multikriterieanalys som Sweco presenterade under våren 2020. Miljöaspekter ingår där men att det inte är frågan om en fullständig miljökonsekvensanalys som är utförd, det utförs först i
samband med ansökan av miljötillstånd. Angående farhågan
om låga vattenstånd i Tolken så kommer man genom en något
förändradregleringen av Tolken eftersträva att ligga på ungefär samma nivåer som tidigare. Skillnaden är att nivån i Tolken kommer hållas högre under vinter/vår för att ha en bättre
förutsättningarna att kunna hålla uppe nivåerna under sommarmånaderna. Detta kommer att påverka kraftproduktionen i
Viskan.

Anders informerade om det kommande digitala samrådsmötet den
26 april. David uppmanade Leif att gärna inkomma med skriftliga
synpunkter så att hans frågor och funderingar kommer med på ett
tydligt sätt i samrådsprocessen.
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Minnesanteckningar
Plats:

Teams-möte
Mötesprotokoll

1
Datum:

2021-05-20
Protokollförare:

Klara Nylander

Deltagare
Deltagare

Initialer

Närvarande

Distribution

SW41258197/1
SW41237349/1

Anders Fransson, Borås Energi & Miljö

AF

X

X

Christine Berggren, Borås Energi och Miljö

CB

X

X

Anders Linnerborg, Setterwalls advokatbyrå

AL

X

X

Emelie Sandberg, Setterwalls advokatbyrå

ES

X

X

Klara Nylander, Setterwalls advokatbyrå

KN

X

X

David Klemetz, Sweco

DK

X

X

Bo Gotting, LRF

BG

X

X

Alexander Andersson, LRF

AA

X

X

Mathias Larsson, LRF

ML

X

X

Marika Johansson, LRF

MJ

X

X

Malin Larsson, LRF

ML2

X

X

Ruben Elofsson, LRF

RE

X

X

Karl-Johan Lennartsson, LRF

KL

X

X
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Punkt

1

Ansvar

INTRODUKTION
AF hälsar alla välkomna och går igenom mötets agenda. Samtliga deltagare presenterar sig kort.

2

INFORMATION OM PROJEKTET
AF ger allmän information om projektet och går igenom bakgrunden till det.
Borås är en stor stad och Sjöbo vattenverk försörjer större delen av kommunen med dricksvatten. Vattenverket ligger precis
vid Öresjö norr om Borås. Öresjö ingår i Viskans vattensystem.
Viskan börjar i Tolken, rinner igenom Borås och senare ner till
Varberg där den mynnar ut i havet. Borås Stad har även trefyra ytterligare mindre vattenverk varav Dalsjöfors är ett det
större av dessa. Dalsjöfors försörjer delar av östra Borås med
dricksvatten.

SW41258197/1
SW41237349/1

Borås Energi och Miljö (”BEM”) har under många år genomfört
utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. Både grundvatten- och
ytvattentäkter har ingått i utredningen. BEM har även undersökt konstgjord infiltration som ett alternativ. Redundansen i
dricksvattenförsörjningen behöver förbättras i Borås vilket varit en av förutsättningarna för projektet. Den mikrobiologiska
barriärverkan på Sjöboverken behöver också förbättras. Idag
finns två barriärer och det behövs tre. Kapaciteten behöver
dessutom ökas för stadens utveckling med nya invånare och
nya företag/verksamheter. Borås Stad växer med ca 800-1000
personer per år.
Sjöbo vattenverk byggdes 1932 och behöver nu renoveras. Innan Sjöbo vattenverk fanns ett äldre vattenverk i Borås som
hette Picke vattenverk. Detta byggdes runt 1888. Picke vattenverk användes fram till att Sjöbo vattenverk byggdes i samband med att Borås växte kraftigt. Sjöbo vattenverk har
byggts ut i omgångar men de äldsta delarna är från 1932.
Målsättningen med BEM:s utredningsarbete har varit att ta
fram det alternativ som ger den mest fördelaktiga vattenförsörjningen till lägsta kostnad fram till år 2050.
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De olika handlingsalternativ som utretts har avseende grundvattentäkter varit Varnum och Bollebygd. Utredningarna visar
dock att grundvattentäkterna inte är tillräckliga. De ytvattentäkter BEM har utrett är Säven, Frisjön och Tolken.
Sjöbo vattenverk har en maxkapacitet på 30 000 m3/dygn.
Vattenverket kommer enligt prognos nå sin maxkapacitet runt
2025-2027.
I förstudien har en multikriterieanalys använts för att värdera
de undersökta alternativen. BEM har tittat på långsiktig hållbar
dricksvattenförsörjning i Borås utifrån fem kriterier – genomförandetid, leveranssäkerhet, vattenkvalitet, socialt och miljö
samt ekonomi. Kriterierna har viktats olika.
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Utifrån förstudien har det visat sig att Tolken har de bästa förutsättningarna som råvattentäkt. Tolken har en långsiktig hållbar uttagskapacitet. Utgångskapaciteten är jämförbar med Säven. Tolken har den bästa råvattenkvaliteten, den bästa av alla
utredningsalternativ. I detta ingår att det blir en enklare reningsprocess med lägre kemikaliebehov. När man ska rengöra
ytvatten måste man ha en så kallad fällningskemikalie att tillsätta i vattnet för att vattnet ska fällas. Då uppstår partiklar
som sjunker till botten och kvar blir det rena vattnet. Tolkenalternativet innebär även minst energiåtgång för att pumpa vatten till Borås då den ligger högt och det blir självfall större delen av vägen in till Borås. Tolken medför även redundant inmatning i dricksvattenätet jämfört med Sjöbo vattenverk.
Sjöbo vattenverk ligger norr om Borås. Med Tolkenalternativet
kommer inmatning även att ske söderifrån. Ledningen från
Tolken kommer att gå förbi Dalsjöfors och även erbjuda redundans till detta vattenverk. Tolkenalternativet medför lägst
driftkostnader främst på grund av sjöns vattenkvalitet och lokalisering. Tolken har även pekats ut som en regionalt viktig
dricksvattenresurs av Länsstyrelsen i Värsta Götaland.
Sammanfattningsvis framstår Tolken som det mest fördelaktiga och kostnadseffektiva alternativet av flera olika anledningar.
Utifrån förstudien har kommunfullmäktige i Borås Stad den 15
oktober 2020 tagit ett inriktningsbeslut om att BEM ska fortsätta utredningen kring Tolken som dricksvattentäkt. BEM ska
även titta på vattenskyddsområde och bevaka dricksvattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv.
AF går igenom tidsplanen för projektet.
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I ett projekt har man olika faser eller delar. Nu befinner sig
projektet i fas 1, programskedet. BEM har ett inriktningsbeslut
om att Tolken ska användas som råvattentäkt och BEM beräknar i detta skede kostnader för genomförandet av projektet
och tar fram tillståndsansökan. I slutet av året kommer BEM
att sammanföra alla kostnader i ett beslutsunderlag. Detta
kommer att lämnas till BEM:s styrelse och sedan gå vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Någon gång under
kvartal 1 eller 2 nästa år hoppas BEM få ett investeringsbeslut.
Den första fasen är en initiering, där BEM har definierat olika
delar och påbörjat tillståndsansökan. Just nu är projektet i
samrådsfasen. Parallellt med detta pågår förprojekteringar,
förstudier och kalkylarbete i hela projektet.

3

LÄGESRAPPORT FRÅN PROJEKTET
AF ger en lägesrapportering från projektet.
Just nu arbetar BEM intensivt med ett antal detaljutredningar.
De flesta kommer att utföras under sommarhalvåret. Det rör
utredningar kring ledningsdragningar, vattenverk och pumpstation, tappningsundersökning vid Tolkens utlopp och i Viskan, geoteknisk undersökning, landinventering inklusive naturvärdesinventering vid landanslutningar, inventering av vattenvegetation och bottenfauna vid landanslutningarna, inventering av bottenfauna och fisk i nedströmsliggande strömsträcka
och bedömning av stormusslor och fisk i Gingri naturfåra.
En preliminär hydrologisk simulering är gjord, det vill säga underlag för regleringsstrategin i sjön. Fortsatta studier kring
hydrologin pågår fortfarande.

SW41258197/1
SW41237349/1

Ett digitalt samrådsmöte ägde rum 26 april. Fortsatt process/dialog med kraftproducenter, berörda fastighetsägare,
Borås stads olika nämnder/förvaltningar, Ulricehamns kommun
och övrig intressenter, inklusive LRF, fortsätter framöver. Inför
samrådsmötet skickades cirka 500 inbjudningar ut till boende,
fastighetsägare och intressenter kring Tolken och Viskan. I Ulricehamns Tidning och Borås Tidning annonserades en kungörelse om mötet. Anmälan till samrådsmötet gjordes via BEM:s
hemsida. Ungefär 120 deltagare var med på mötet. Mötet inleddes med en presentation och därefter besvarade BEM redan
inkomna frågor. Därefter fanns det möjlighet för deltagarna att
ställa frågor. Dagen efter samrådsmötet publicerade BEM presentationen från samrådsmötet och en inspelad presentation
från Teams på BEM:s hemsida.
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AL går igenom tillståndsprocessen.
Ansökan är ett ansökningsmål som ska gå till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Enligt reglerna i miljöbalken ska sådant mål inledas med samråd. Vi inledde samrådet redan före
jul 2020, formellt avslutades samrådet 10 maj, men vi har haft
några ytterligare samrådsmöten därefter, inklusive detta möte.
BEM kommer även att fortsätta besvara de frågeställningar
som kommer in i den mån BEM hinner. Meningen är att utredningar nu ska påbörjas i projektet. Samrådet är tänkt att ge
oss en bättre idé kring vad som måste utredas och de frågeställningar som kommit in kommer att beaktas inom ramen för
dessa utredningar, inte minst inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen. Dessa utredningar kommer att pågå ett
tag. Tanken är att vi ska lämna in tillståndsansökan till domstolen i oktober om allt går som det ska. Vi har också tänkt att
vi ska ha ett informationsmöte innan ansökan lämnas in. Det
har inkommit önskemål om att ha ett fysiskt möte, vi får se
om det kommer vara möjligt att ha ett fysiskt möte denna tidpunkt.

SW41258197/1
SW41237349/1

Ansökan ska sedan in till mark- och miljödomstolen. Domstolen kommer som första åtgärd att lägga ut ansökan till ett antal myndigheter som ska yttra sig i en så kallad kompletteringsremiss då myndigheterna får ange vad de vill ha med ytterligare i ansökan. Utifrån deras synpunkter kommer vi att
komplettera ansökan. När ansökan anses vara fullständig kommer ansökan att kungöras och skickas på remiss till alla som
vill yttra sig. Medan det i samrådsprocessen främst är tanken
att vi ska inhämta synpunkter kan personer som vill tycka till
göra det i detta skede. När detta steg är klart kommer ansökan gå ett par varv mellan oss och de myndigheter och sakägare som berörs och sedan kommer processen att utmynna i
en huvudförhandling. Huvudförhandling hålls normalt på plats i
en större lokal där alla får plats. Syn brukar också hållas. Går
allt som det ska brukar hela processen ta cirka 12-15 månader
innan man är framme vid en dom. Denna kan sedan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Det krävs att man får
prövningstillstånd för att få avgörandet prövat i övre instans.
ML: Hur lång brukar remisstiden vara för ansökan?
AL: Det är lite olika, normalt brukar det ta cirka 4 veckor.
Kommunen brukar ta ställning till vad de tycker i nämndmöten, då får man ta hänsyn till rådande mötesscheman.
ML: Vad gäller anstånd att yttra sig, vilka kan ansöka om det?
Kan LRF göra det?

5 (16)

Åtgärd

Filnamn:

PWAA0000-PL-MDMI-006

Sida:

6 (16)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

MDMI

Minnesanteckningar från
samrådsmöte med LRF
avseende vattenuttag från
Tolken

Mötestyp:

Status:

Projektmöte

Gällande

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Klara Nylander, Setterwalls advokatbyrå

PW

AA

0000

2021-05-20

Punkt

Ansvar
AL: Om LRF anser att det behöver göras får LRF framföra skäl
för det. I remissen brukar de flesta få komma till tals, även om
man inte tillhör dem som är sakägare. Domstolen vara generösa under remissprocessen. Har man bara goda skäl brukar
anstånd ges men normalt ska remisstiden vara så pass generös att alla som vill yttra sig kommer att hinna göra det.
AL går igenom planerad vattenverksamhet.
Vi har inte preciserat vårt yrkande än, men vattenuttaget ska
normalt sett inte ske genom att allt dricksvatten till Borås Stad
tas från Tolken. Tolken ska vara en resurs jämte Öresjö. Det
innebär att, oavsett vad vi yrkar i uttag, så är det normala uttaget som vi kan se framför oss i närtid på 125 l/s. De siffror
som framgår av presentationen, 32 000 m3/dygn i medeltal
per månad (motsvarande 370 l/s) och 40 000 m3 som högst
under ett och samma dygn (motsvarande 463 l/s) rör värsta
möjliga situation under 2050 och avser situationen då Öresjö
inte kan användas på grund av haveri eller annan orsak. Det
är således inte så att vi varaktigt kommer att ta så mycket
vatten som yrkandet avser från Tolken.
Vi kommer ansöka om uttag men även om att utföra tillhörande anordningar så som intagskonstruktion och intagsledningar. Gränsen dras vid det pumphus som kommer att ligga
vid Tolken. Resterande delar, ledningsdragningar över mark
med mera, kommer att ligga utanför prövningen. Regleringsstrategin för Tolken kommer att studeras och eventuellt ingå i
tillståndsansökan.
ML: Behöver man bilda vattenregleringsföretag för detta uttag
eller hur fungerar det?
AL: Nej, det behöver man inte göra. Det räcker att sökande får
dom på uttaget.

SW41258197/1
SW41237349/1

I ansökan kommer vi i övrigt hantera skadebegränsande åtgärder och skadeavhjälpande villkor. När det gäller skadeavhjälpande villkor kan det röra sig om exempelvis att man har
en funktion som reglerar skada som kan uppkomma på närliggande grävda brunnar eller liknande. Det kommer även att finnas en tid för anmälan av oförutsedd skada. Vissa skador kan
man förutse men inte alla. Det kommer då finnas en viss tid
under vilken man kan se vilka effekter verksamheten kommer
att få. Uppkommer skador under tiden kan detta anmälas till
domstolen. Det kan också bli fråga om att skjuta upp prövningen av vissa krångliga frågor.
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Tittar vi på hur uttaget kommer att se ut så har BEM identifierat en lämplig djuphåla i Tolken där det är lämpligt att placera
en intagsanordning. Från intagsanordningen kommer man att
placera flera tuber som dras till land. Dessa kommer att dras
till en fastighet på Sundholmen där Borås stad äger en fastighet. Meningen är att vi ska använda styrd borrning. Från land
borrar man sig då under sjöbotten ut en bra bit så att ledningsnätet inte är i vägen. Där kan det läggas på botten utan
att det stör motstående intressen.
Det är inte helt klart hur pumpstationen kommer att se ut,
men förslag har tagits fram och tanken är att den ska smälta
in i miljön. AL visar bilder på detta.

4

FRÅGOR INNAN/UNDER/EFTER SAMRÅDSMÖTET
26/4
AF går igenom vanligt förekommande frågor.
Det har kommit in många frågor under, innan och efter samrådsmötet. Frågorna är av blandad art och vi kommer inte gå
in på alla idag. Däremot är det vissa frågor som varit återkommande vilka vi nu kommer att redogöras för:
Fråga: Säven har ett större avrinningsområde än Tolken. Är
inte Säven då ett bättre alternativ?

SW41258197/1
SW41237349/1

Svar:
 Det är riktigt att Tolken har ett mindre avrinningsområden och därmed mindre flöde till sig. Men tack vare
stort vattenmagasin i Tolken så visade studien av sjön
att den har en fungerande vattenhushållning. Detta bekräftas också av de fördjupade studier som nu genomförs för Tolken.
 Säven har en betydligt större avrinningsområden och
därmed större tillrinning, men sjön är lika stor som Tolken. I förstudien antogs en möjlig regleringshöjd i Säven till 1,2 m. Idag är inte Säven en reglerad sjö vilket
innebär en osäkerhet i bedömningen angående vilka
villkor som skulle gälla för Säven i en vattendom
ML: Säven ingår i samma vattensystem som Mjörn, hade det
blivit en konflikt med Göteborg om man hade valt Säven?
AL: När en sjö är oreglerad är det inte lätt att idag få en sjö
reglerad. Nu har vi ett naturtillstånd i Säven som varit likadant
i förmodligen hundratals år. Hade man ändrat nivån 1.2 meter
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så hade det fått stora konsekvenser med ändrade naturförhållanden uppströms och nedströms vilket myndigheterna inte
hade inte gått med på. Det som du nämner om att man sneglar på detta från Göteborgs sida har jag också hört talas eftersom det varit problem med Göta älv.
ML: Har man haft någon kontakt med Göteborg överhuvudtaget? Det är ju en regional fråga.
AF: Jag kan inte svara på den punkten men jag kan anta att
man har haft kontakt i och med att dricksvattenförsörjningen
ska tittas på i ett regionalt perspektiv. Länsstyrelsen har även
pekat ut Tolken som ett regionalt dricksvattenalternativ.
ML: Kan man läsa om den regionala drickvattenplanen någonstans? Kanske kan ni länka till detta efter mötet.
AL: Vi får ta med oss den frågan.

SW41258197/1
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KL: Det har varit en del diskussioner om att man inte behöver
ta hela den volym vatten som ni tänker ta i Tolken från Säven
om man placerar ett vattenverk vid Öresjö. Ett sådant nytt
vattenverk skulle kunna ta en stor del vatten från Öresjö och
en del från Säven. Anders Fransson, du har sagt att Ärtingen
räcker som reservvattentäkt i ett halvår. I ett sådant läge, om
man har ett nytt vattenverk som tar hälften av vattnet från
Säven och hälften från Öresjö, och det blir problem i Öresjö så
kan ju vattenverket ta hälften av vattnet från Säven och hälften från Ärtingen istället. Finns det för ett sådant alternativ ett
stort behov av att reglera Säven?
AF: Perspektivet är att Ärtingen ska vara en redundant reservvattentäkt till Sjöbo vattenverk och den räcker i ca 6 mån. Att
ha ett vattenverk i Säven och ett i Tolken tillsammans med
Öresjö som ska ha Ärtingen som reservtäkt blir dyrt. Kostnadsperspektivet är också en parameter.
KL: Du missförstår nog mig, jag menar att man placerar ett
nytt vattenverk vid Öresjö med intag både från Öresjö och Säven. Skulle det uppstå ett problem i Öresjö kan man ta vatten
från Säven och Ärtingen men i normalfallet tar man vatten från
Öresjö och Säven. Då menar jag att regleringsbehovet inte bör
vara så stort.
AF: Det är säkert möjligt att dra en ledning från Säven till
Sjöbo vattenverk och att lägga ett nytt vattenverk bredvid
Sjöbo vattenverk. Ur ett säkerhetsperspektiv kan man dock
inte placera ett nytt vattenverk intill det gamla. Dessutom
kvarstår osäkerheten avseende tillstånd för vattenverksamheten i Säven, dvs regleringenhöjden av vattennivån och dess
konsekvenser.
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AL: Under samrådet fick vi många synpunkter och frågor kring
alternativa lösningar. Detta kommer därför att utredas ytterligare och vi kommer lämna utförligare svar när vi är färdiga
med miljökonsekvensbeskrivningen.
CB: Angående den regionala vattenförsörjningen. Den är ute
på remiss och ska fastställas i sommar. Det ska gå att söka på
denna men vi kan lägga ut en länk till den på BEM:s hemsida.
Vad gället Sävenalternativet, så söker vi även redundans till
Dalsjöfors vattenförsörjning, det är också en aspekt som är
med.
Ytterligare återkommande frågor som kommit in under samrådsprocessen är följande:

SW41258197/1
SW41237349/1

Fråga: Hade båda sjöarna tillräckligt kapacitet att fungera som
framtida vattentäkt?
Svar:
 Förstudien visar att både Tolken och Säven har leveranskapacitet för att fungera som dricksvattentäkt. I
multikriterieanalysen i förstudien har både Tolken och
Säven fått den högsta poängen (10) för kriteriet uttagskapacitet.
 Slutliga bedömningen att Tolken skulle ha något bättre
leveranskapacitet än Säven baserades på osäkerheter
kring vilken regleringshöjd som skulle vara möjligt för
Säven. Det bedömdes säkrare att förändra/komplettera
tillstånd för en redan reglerad sjö, än att upprätta en
regleringsdamm i en ny sjö.
 Det är också viktigt att ha med sig att förstudien tar
upp många olika kriterier som bedöms, varav reservkapacitet (uttagskapacitet) är ett kriterium. Den samlade
bedömningen av samtliga kriterier ger att Tolken är det
mest fördelaktiga alternativet för den framtida dricksvattenförsörjningen i Borås.
Fråga: Varför har inte ett nytt vattenverk som tar vatten från
Öresjö utretts?
Svar:
 Det övergripande målet är en långsiktigt säker dricksvattenförsörjning, vilket medför ett behov av att öka
kapaciteten och redundansen i dagens dricksvattenförsörjningssystem. Alla åtta olika alternativ som har utretts har inneburit att vi får en ny tillgänglig råvattentäkt för dricksvattenproduktionen. Det har varit en
grundförutsättning för att alternativet överhuvudtaget
skulle vara aktuellt för utredning. Annars skapar vi
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ingen utökad redundans (säkerhetsperspektiv) om våra
befintliga råvattentäkter skulle bli t.ex. förorenade.
I utredningarna har vi satt upp tre olika redundansnivåer:
➢ I. Skall-nivå, motsvarar 85 % av år 2050s medeldygnsförbrukning under minst 52 veckor.
➢ II. Alternativ-nivå, motsvarar 85 % av år 2050s
medeldygnsförbrukning under minst 26 veckor.
➢ III. Nöd-nivå, motsvarar mindre än 10 000 m3/dygn.
Alternativet Öresjö uppfyller alltså inte ens den lägsta
nivån (nöd-nivån), då Öresjö inte erbjuder någon redundans avseende råvattentäkten.

AF går igenom hur samverkan kommer att fortsätta och hur
inkomna frågeställningar kommer hanteras framöver.
BEM kommer att fortsätta samverka med närboende, fastighetsägare och intressenter kring sjön framöver. BEM:s ambition är att alltid svara på intressenters frågeställningar som berör verksamheten. BEM kommer även att bemöta insändare/debattartiklar i lokala medier samt besvara medias frågeställningar. De mest frekventa frågeställningarna läggs upp löpande på BEM:s hemsida. Ett informationsmöte med närboende och intressenter planereras att hållas efter sommaren innan ansökan skickas in. Detta för att redovisa status i de utredningar BEM har bedrivit.

SW41258197/1
SW41237349/1

ML: Vilka definierar ni som närboende och berörda fastighetsägare? Är det satt några zoner eller definierat i någon form av
reglering?
AL: Det finns ett generellt sakägarbegrepp i miljöbalken.
Sakägarbegreppet i vattenverksamheten är definierat i 9 kapitlet 2 § i lag om särskilda bestämmelser vattenverksamhet.
Det framgår av bestämmelsen att om ens fastighet tas i anspråk eller om man vållas någon skada eller tvingas delta i
vattenverksamheten så är man sakägare. Skada ska vara ett
konkret intresse av ekonomisk art knutet till fastigheten.
ML: Innebär det att alla ingår som hamnar inom den zon som
sedan blir vattenskyddsområde för att skydda Tolken?
AL: Vattenskyddsområdet kommer att prövas i annan ordning,
och ska inte blandas ihop med vattenmålet. Vattenmålet handlar bara om effekterna på grund av förändrade vattenförhållande.
ML: Förstår jag er rätt att det i vattenmålet är det mycket snävare när man är närboende jämfört med frågan om vattenskyddsområde?
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AL: Ja, det är många som kan bli föremål för vattenskyddsområde som inte är sakägare i vattenmålet.
AF berättar att det finns ett femtontal frågeställningar som redan nu är uppladdade på BEM:s hemsida. Allt eftersom utredningsarbetet fortlöper kommer fler frågor att besvaras och laddas upp på hemsidan.

5

REGLERING AV TOLKEN
DK går igenom Tolkens reglering.
Tolken är reglerad genom en vattendom från 1928. Vattendomen tillåter en nivåreglering om 2.4 m i Tolken. Den tillåter
även en nolltappning i Viskan vilket Vattenfall, som har rådighet över regleringen, inte tillämpar idag. Vattenfall tillämpar
istället en frivillig minimitappning om 300 l/s.
Vattenfalls reglering syftar till att jämna ut flödet i Viskan och
att utöka lågvattenflöden samt att undvika låga nivåer i Tolken
under sommaren. Rent praktiskt har man legat inom det
översta spannet av den tillåtna nivåregleringen i Tolken de
senaste decennierna, det vill säga inom 1.2 m.
DK visar bilder på historiska vattennivåer i Tolken och historiska flöden i Viskan. DK går även igenom den pågående studien av regleringsstrategi.

SW41258197/1
SW41237349/1

För att ta fram en bra regleringsstrategi har vi byggt en vattenbalansmodell där vi tittar på tillrinningen till Tolken och hur
man kan styra flödet till Viskan på olika sätt. Strategin har
jämförts med uppmätt data från 2018 då detta var ett extremt
år med låg tillrinning och låg vattennivå. Vi har alltså tittat på
hur en förändrad reglering av Tolken skulle ha påverkat nivåerna i Tolken och flödet i Viskan under ett år som motsvarar
2018. De uttag vi har tittat på är 125 l/s (normalfallet med
hälften av vattnet från Tolken och hälften från Öresjö i närtid),
250 l/s (när allt vatten måste tas från Tolken i närtid) och 370
l/s (när allt vatten måste tas från Tolken 2050). I det högsta
studerade uttaget tangerar vi nivån 2018 men vi går aldrig under denna. De preliminära resultaten visar att även en sommar
som 2018 kommer att klara de nivåer i Tolken som varit de
senaste 20 åren och minimiflödet till Viskan om 300 l/s.
Under samrådet har det inkommit frågor om osäkerheten kring
datan som använts i simuleringarna. Vi är trygga med att den
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data vi har är tillförlitlig. Vi kommer även att stressköra modellen för att testa den med ännu mer krassa förutsättningar
med anledning av de synpunkter som kom in under samrådet.
ML: Är det Vattenfall som sköter regleringen idag?
DK: Ja det stämmer, vi för diskussioner med Vattenfall i nuläget.
ML: Vattenfall har ett par kraftverk nedströms eller hur ser det
ut?
DK: Ja det stämmer. Vattenkraften kommer påverkas negativt
med vår regleringsstrategi.
ML: En anledning till att man valde Tolken var för att det var
hög energiförbrukning för de andra alternativen. Genom att
välja Tolken minskar man dock energiförbrukningen på produktionen genom produktionsbortfall för vattenkraften. Har
även detta beaktats?
DK: Detta kommer beskrivas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen.
AL: Man kan säga principiellt att det tidigare fanns en båtnadsbestämmelse, som man kallade det, när man ansökte om tillstånd. Denna har nu tagits bort. Nu gör man en bedömning på
ett annat sätt än tidigare. Det vatten man tar från Tolken kommer såklart att påverka kraftproduktionen nedströms men jag
utgår ifrån att om man hade tagit vatten från exempelvis Säven så hade påverkan på nedströmsliggande kraftverk skett
även där. Det gäller egentligen oavsett var man tar vatten
ifrån. Frågan är förmodligen ganska neutral och gäller oberoende av sjö.

SW41258197/1
SW41237349/1

KL: Vi som har skickat in synpunkter, kommer vi få svar på
dessa eller kommer svar först komma i samband med att ni
presenterar ert material? Från LRF:s sida är vi skeptiska till att
hålla en högre nivå i Tolken på vår och försommar med tanke
på översvämningsrisken. Vi hade hellre sett en snävare reglering än den som gäller idag. Viskan svämmar ofta över nedströms.
AF: Vi har inte fullständiga svar på allt än, och vi kommer att
utreda mer framöver. Vår intention är att presentera svaren i
utredningarna under informationsmötet för allmänheten i höst.
Var och en som skickar in frågor kommer nog inte få direkta
svar på alla frågor. Vi håller på att gå igenom alla frågor och
ger svar när vi kan. Generellt kommer vi dock ta frågorna och
försöka redovisa dessa i ett sammanhang framöver.
ML: Hur går diskussionen med Ulricehamns kommun? Hur ser
deras vattenproduktion ut? Har de också ett behov av Tolken?
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AF: Ulricehamns kommun har skickat in synpunkter om att de
har en strategi framåt att kunna utnyttja Tolken. Vi har under
eftermiddagen idag haft dialog med Ulricehamns kommun gällande detta. Vi kommer att beakta detta, även om vi inte vet
riktigt hur än.
AL: I den planering som Ulricehamns kommun har så var Tolken utpekad som en av många möjliga resurser, Tolken var
alltså inte utpekad som huvudalternativ. Idag är det grundvatten som i huvudsak försörjer kommunen.

6

VATTENSKYDDSOMRÅDE
AL går igenom frågan om vattenskyddsområde.
Utgångspunkten är att om man ska skydda ett område som
vattenskyddsområde så ska man som regel ha tillstånd till vattenuttaget som man vill skydda. Blir det inget tillstånd kommer
BEM troligtvis inte insistera på att skydda Tolken som vattenskyddsområde, mer än att Tolken ingår i Öresjös vattenskyddsområde och de bestämmelser/förskrifter som finns i
idag.
Tolken har en god vattenkvalitet idag. Tanken är inte att
denna ska förändras utan att den ska bibehållas. Detta kommer att vara vägledande när man utformar vattenskyddsområdet. Vad man inte vill ha är tillkommande problem som skulle
kunna skada vattenkvaliteten. Tanken är dock att markanvändningen ska kunna pågå relativt likt så som den sker idag.

SW41258197/1
SW41237349/1

Den som vill skydda vattnet tar fram förslag till vattenskyddsområde som man också samråder om i särskild ordning. Ansökan om fastställande av vattenskyddsområde går in till länsstyrelsen som beslutar om vattenskyddsområde. I tidigare
vägledning var det tydligt uttalat att man skulle zonindela med
en primär, sekundär och tertiär skyddszon där det var olika
stränga restriktioner. I den senaste vägledningen har man
frångått detta och släppt saken mer fri. Normalt sett är det
dock så att man har vissa delar av ett vattenskyddsområde där
man måste vara mer noga än vad man behöver vara långt
ifrån den vattenresurs som man vill skydda. Det är en del av
arbetet att titta på detta. När det gäller skyddsföreskrifter kan
det vara så att man inför förbud mot vissa saker, men man
kan också införa tillståndsplikt. Tanken med tillståndsplikt är
att de saker som kan vara tillåtna ska gå att hålla koll på.
När vattenskyddsområdet är fastställt och någon anser att
markanvändningen avsevärt försvårats inom berörd del så
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finns det ersättningsbestämmelser i 31 kap. miljöbalken. Är
det så att man har fått förändrade förutsättningar eller en
merkostnad av något slag så finns det möjlighet att begära ersättning för detta. Vi är givetvis medvetna om detta och kommer att vara vaksamma på det.
Vattenskyddsområdet blir en följd av att man kanske får tillstånd att ta ut vatten från Tolken. Prövningsmässigt har frågorna dock inget med varandra att göra, de hanteras i olika
ordning. Som vi ser det nu så kommer vattenskyddsområdet
hanteringsmässigt att ligga som steg två.
ML: Är det mark- och miljödomstolen som prövar vattenskyddsområde?
AL: Nej, det är en ansökan från kommunen om fastställande
och det är länsstyrelsen som fastställer den. Vill man överklaga får man göra det hos regeringen. Ersättningsfrågor hamnar däremot hos mark- och miljödomstolen.
KL: Finns det någon tidsplan kring vattenskyddsområdet?
AL: Än så länge har vi inte ens haft vårt startmöte kring vattenskyddsområdet så vi befinner oss tidigt i den processen.
Naturligtvis kommer vi att bilda oss en uppfattning om vad vi
måste göra för att se till att skydda Tolkens vatten. Vi får återkomma när vi har närmare information att ge.

7

FRÅGOR
AF öppnar upp för övriga frågor.

SW41258197/1
SW41237349/1

KL: Är det först i kön som gäller angående vattenuttag? Blir
det så att Borås paxar vattnet i Tolken eller har Ulricehamn
något att säga till om?
AL: Det är lite som du säger att det är först till kvarn som gäller. Kan någon visa att man är väldigt beroende av en vattenresurs och kanske behöver den i framtiden så kommer man att
beakta det. I praktiken är det dock så att bara för en sjö ligger
i en viss kommun så är det inte så att man kan göra anspråk
på den före någon annan. Vattenrätten fungerar på så vis att
man kan söka tillstånd var som helst. Man kan äga sitt vattenområde, men det allmänna äger vattnet.
KL: Jag en ytterligare fråga om energibalans. Kommer ni att
redovisa hur mycket energi vattenfall minskar sin produktion
med i er ansökan?
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AL: Den frågan kommer att finnas med inte minst för att man
ska kompenseras för energibortfallet. Det finns även andra besparingar som också ska beaktas i fråga om energibalans.
Hade man valt ett annat alternativ hade det krävt mer energiåtgång för att pumpa vattnet vilket man nu slipper. Detta blir
en balans som vi får titta på.
KL: Det kommer att beskrivas på något vis i alla fall?
AL: Ja.

SW41258197/1
SW41237349/1

RE: Vilka konsekvenser kan vattenuttaget få för skogsbrukare
och lantbrukare? Det finns mycket åker- och skogsmark runt
Tolken. Jag har inte sett att ni har nämnt detta någonstans i
presentationen eller i annat material. Det anser jag är en brist
i utredningen. Många företag berörs av en sådant här projekt.
AL: Det finns två aspekter av detta. Den ena är vilken påverkan som kan ske på jord- och skogsbruk genom vattenpåverkan i Tolken. Med hänsyn till topografin så kan torrläggningsdjupet av åkermark eller skogstillväxten komma att påverkas
av förändrade vegetationsmedelvattenstånd, men målbilden
och hittills gjorda studier är att den inte skall förändras. Den
andra aspekten är att den påverkan som kan ske sannolikt på
grund av vattenskyddsområdet. Vi kommer i vattenmålet att
beskriva vilken effekt det får på omgivande mark utifrån eventuellt förändrade vattenförhållanden. Om det mot förmodan
skulle vara så att regleringen exempelvis medför en förändrad
torrläggning på vissa marker eller försenat vårbruk så är det
något som vi kommer att ta upp och hantera. Däremot kommer vi inte ta upp effekter på jord- och skogsbruk när det gäller vattenskyddsområdet i den här prövningen, det kommer i
nästa prövning.
RE: Jag tänker att man kan skriva exempelvis ”vi tror att påverkan inte blir så stor men frågan kommer att behandlas i ett
i senare skede”. Nu blir det som att ni inte tänkt ta med detta
alls och det blir en brist.
AL: Du tänker att det borde ha stått i samrådsunderlaget?
RE: Ja.
AL: I samrådet är det meningen att vi ska fånga upp synpunkter, som den du nu lämnar. Vi kommer att redogöra för
synpunkterna i ansökan. Det är jättebra att du nämner detta
och vi tar givetvis frågor om markanvändning på stort allvar.
Vi noterar detta.
AF: Hur vill LRF att vi ska samverka framöver?
RE: Det behöver vara en levande dialog. Vi får lyssna in vad de
olika lokala LRF-avdelningarna säger och vad Ulricehamns
kommun säger. När det behövs kallar vi till möte igen.
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ML: Jag håller med. När vi får grepp om hur många av våra
medlemmar som kommer att påverkas så får vi återkomma.
RE: Om ansökan går igenom kommer vi behöva bevaka vårt
intresse ännu mer.
AF: Vi håller kontakten då så får vi se var vi hamnar framåt.
Mötet avslutas.

SW41258197/1
SW41237349/1
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Informations- och samrådsmöte LRF gällande
tillståndsansökan m.m. Tolken
Datum: 2021-05-20

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Förslag till agenda 20/5
▪ Inledning
▪ Presentation av mötesdeltagare

▪ Bakgrund och allmän information om projektet
▪ Sammanfattning samrådsmötet 26/4 inkl. inkomna synpunkter och
frågor

▪ Preliminära vattennivåer i Tolken och flöden Viskan samt dess
regleringsstrategi
▪ Frågestund och övriga frågor

▪ Nästa möte

Dricksvattenförsörjningen

Vattenverk

Borås Stad

Sjöbo
Dalsjöfors
Rångedala
Bredared
Hedared
Totalt

Borgstena

Fristad
Gingri

Hedared
Bredred

Sparsör

Rångedala

Sandhult
Frufällan

Sjöbo

Äspered

Tosseryd
Sjömarken
Dalsjöfors

Sandared
SLÄTTHULT

Gånghester
Dannike
Rydboholm
Aplared
Viskafors
Svaneholm
Kinnarumma

Antal anslutna personer
92 795
6 815
317
267
219
100 413

Bakgrund
▪

Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren genomfört
utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i
ett flergenerationsperspektiv.

▪

Både grundvatten- och ytvattentäkter har ingått i utredningen.

▪

Redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver förbättras.

▪

Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas.

▪

Kapaciteten behöver ökas för stadens utveckling med nya
invånare och nya företag/verksamheter.

▪

Sjöbo vattenverk som är från 1932 behöver renoveras.

▪

Målsättningen har varit att ta fram det alternativ som ger den
mest fördelaktiga vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år
2050.

Handlingsalternativ – Överblick

Yv A

Tolken

Yv B

Säven

Yv C

Frisjön

Gv A

Bollebygd

Gv B

Varnum

Inf A

Bollebygd
(inf. Gesebols
sjö)

Inf B

Varnum
(inf. Tolken)

Inf C

Dalsjöfors
(inf. Tolken)

Prognos framtida dricksvattenproduktion
Sjöbo vattenverk

Förstudie av alternativen Frisjön, Säven och Tolken
samt grundvattentäkterna

Långsiktig hållbar
dricksvattenförsörjning i
Borås Stad

Genomförandetid
Inkl. anläggningstid och
rådighet

Leveranssäkerhet
Inkl. reservkapacitet,
redundans inmatning och
separata
avrinningsområden

Vattenkvalitet
Inkl. råvattenkvalitet,
föroreningsrisk, hälsorisk
och estetisk kvalitet

Socialt och miljö
Inkl. motstående intressen,
energiförbrukning,
kemikalier och
miljökonsekvenser

Ekonomi
Inkl. investering och drift
och underhåll

Tolken har bäst förutsättningar
Förstudien visar att Tolken har de bästa förutsättningarna som
råvattentäkt:
▪

Tolken har en långsiktig hållbar uttagskapacitet.

▪

Tolken har den bästa råvattenkvalitén
–

Ger en enklare reningsprocess med lägre kemikaliebehov osv.

▪

Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa vatten till
Borås.

▪

Tolken medför redundant inmatning i dricksvattennätet jmf. med Sjöbo
vattenverk. Kan även erbjuda redundans för Dalsjöfors.

▪

Tolkenalternativet medför lägst driftkostnader främst på grund av
sjöns vattenkvalitet och lokalisering.

▪

Tolken har pekats ut som regionalt viktig dricksvattenresurs
av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sammanfattningsvis framstår Tolken som det mest fördelaktiga och
kostnadseffektiva alternativet av flera olika anledningar.

KF – Inriktningsbeslut 2020-10-15
Inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning
Beslut:
▪

Kommunfullmäktige beslutade att sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om
framtida dricksvattenförsörjning.

▪

Kommunfullmäktige gav Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att
– genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt.
– att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och hur det
påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.
– att bevaka vattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv.

Investeringsbeslut kommer i ett senare skede och är beroende på vad detaljstudien
visar.

Projektfaser och övergripande aktiviteter
Preliminär tidplan
2020-10

ca 32 mån

2021-12

FAS 1

(Programskede)

FAS 3

FAS 2

Investeringsbeslut

(Avlämning och
uppföljning)

(Genomförande)

FFU

Initiering

Anbud
Kontrakt

Definiering
och tillstånd

Byggnation

Driftsättning,
provdrift och
prestandaprov

Förprojektering och kalkyl

Beslutsunderlag

2020-11
2021-1

2021-3

2021-10

2021-11
2022-8

Lägesrapportering från projektet
▪

Många detaljutredningar pågår just nu och kommer att ske under
sommarhalvåret. Kan nämnas några:
–
–
–
–
–

Ledningsdragningar, vattenverk och pumpstation
Tappningsundersökning Tolkens utlopp och i Viskan
Geotekniska undersökning
Landinventering inkl naturvärdesinventering vid landanslutningarna (maj-juni)
Inventering av vattenvegetation (juli – aug) och bottenfauna (sept - okt) vid
landanslutningarnas grundområde
– Inventering av bottenfauna och fisk i närmast nedströmsliggande strömsträcka
– Bedömning av stormusslor och fisk i Gingri naturfåra

▪

Preliminär hydrologisk simulering är gjord, dvs underlag till
regleringsstrategi i sjön (vattennivå och flöde till Viskan).

▪

Digitalt samrådsmöte ägde rum 26/4 för allmänheten.

▪

Fortsatt process/dialog med kraftproducenter, berörda
fastighetsägare, Borås Stads olika nämnder/ förvaltningar,
Ulricehamn kommun och övriga intressenter.

Sammanfattning samrådsmöte 26/4
▪

Den 26 april genomfördes ett digitalt samrådsmöte med
allmänheten och intressenter.

▪

500 inbjudningar hade skickats till boende, fastighetsägare och
intressenter kring sjön Tolken.

▪

I Ulricehamns Tidning och Borås Tidning annonserades en
kungörelse om mötet.

▪

Anmälan till samrådsmötet gjordes på vår hemsida.

▪

Ca 120 deltagare var med på möte.

▪

Mötet inleddes med en presentation och därefter svarade vi på
redan inkomna frågor. Därefter fanns det möjlighet för deltagarna
att ställa frågor.

▪

Dagen efter publicerade vi presentationen och en inspelad
presentation från Teams på vår hemsida.

Sammanfattning samrådsmöte 26/4,
▪

forts.

Möjlighet fanns att ställa ytterligare frågor och synpunkter fram till
den 10 maj för att vi skall vara säkra på att de kan hanteras inom
ramen för tillståndsprocessen.

▪

Tidplan för tillståndsprövningen.

Nov 2020-

Maj 2021
Samrådsprocess

Dec 2020 –
Sept 2021
TB och MKB,
kompletterande
undersökningar

Okt 2021
Ansökan om
tillstånd till
MMD

Vår 2022
Ansökan
kungörs och
skickas på
remiss

Planerad vattenverksamhet
▪

Tillstånd till ytvattenuttag
- 32 000 m³/dygn i medeltal per månad (motsvarande ca 370 l/s)
- dock högst 40 000 m³ under ett och samma dygn (motsvarande 463 l/s)
I normalfall kommer Öresjö och Tolken användas samtidigt. Ovanstående uttag kan bli
aktuella när Sjöbo vattenverk renoveras eller när redundant behov så kräver.

▪

Tillstånd till att utföra tillhörande anordningar så som intagskonstruktion och
intagsledning

▪

Regleringsstrategi för Tolken kommer att studeras och eventuellt ingå i
tillståndsansökan

Övrigt som kommer att ingå ansökan:
▪

Skadebegränsande åtgärder och skadeavhjälpande villkor

▪

Tid för oförutsedd skada

▪

Uppskjutna prövningar

Landanslutning under utredning

Förslag till råvattenpumpstation, Sundholmen

Frågor innan/under/efter samrådsmöte 26/4
▪

Frågor inkom innan samrådsmötet som bl.a. berörde
– Hur kommer uttaget att påverka Tolkens vattennivåer?
– Hur kommer uttaget att påverka Viskans flöde och vilka konsekvenser får det på
djurlivet så som fisk och stormusslor?
– Kommer ett minimivattenflöde att garanteras i Viskan?
– Kommer pumpstationen på Sundholmen att orsaka störande ljud?
– Hur kommer jag som ägare till kraftverk i Viskan att bli ersatt?
– När man sänker vattennivån i sjö blir inte syrenivån i botten av sjön noll och dör
då inte djur- och växtlivet?

▪

Frågor under/efter samrådsmötet om förstudien gällande Säven
kontra Tolken samt varför inte Öresjö var med i studien.

Frågeställningar kring Säven kontra Tolken
Säven har ett större avrinningsområde än Tolken. Är inte
Säven då ett bättre alternativ?
▪

Det är riktigt att Tolken har ett mindre avrinningsområden och därmed mindre
flöde till sig. Men tack vare stort vattenmagasin i Tolken så visade studien av sjön
att den skulle ha en fungerande vattenhushållning. Detta bekräftas också av de
fördjupade studier som nu genomförs för Tolken.

▪

Säven har en betydligt större avrinningsområden och därmed större tillrinning,
men sjön är lika stor som Tolken. I förstudien antogs en möjlig regleringshöjd i
Säven till 1,2 m. Idag är inte Säven en reglerad sjö vilket innebär en osäkerhet i
bedömningen angående vilka villkor som skulle gälla för Säven i en vattendom.

Frågeställningar kring Säven kontra Tolken
Hade båda sjöarna tillräckligt kapacitet att fungera som
framtida vattentäkt?
▪

Förstudien visar att både Tolken och Säven har leveranskapacitet för att fungera
som dricksvattentäkt. I multikriterieanalysen i förstudien har både Tolken och
Säven fått den högsta poängen (10) för kriteriet uttagskapacitet.

▪

Slutliga bedömningen att Tolken skulle ha något bättre leveranskapacitet än Säven
baserades på osäkerheter kring vilken regleringshöjd som skulle vara möjligt för
Säven. Det bedömdes säkrare att förändra/komplettera tillstånd för en redan
reglerad sjö, än att upprätta en regleringsdamm i en ny sjö.

▪

Det är också viktigt att ha med sig att förstudien tar upp många olika kriterier som
bedöms, varav reservkapacitet (uttagskapacitet) är ett kriterier. Den samlade
bedömningen av samtliga kriterier ger att Tolken är det mest fördelaktiga
alternativet för den framtida dricksvattenförsörjningen i Borås.

Frågeställningar kring Öresjö som vattentäkt
Varför har inte ett nytt vattenverk som tar vatten från
Öresjö utredds?
▪

Det övergripande målet är en långsiktigt säker dricksvattenförsörjning, vilket
medför ett behov av att öka kapaciteten och redundansen i dagens
dricksvattenförsörjningssystem. Alla åtta olika alternativ som har utretts har
inneburit att vi får en ny tillgänglig råvattentäkt för dricksvattenproduktionen. Det
har varit en grundförutsättning för att alternativet överhuvudtaget skulle vara
aktuellt för utredning. Annars skapar vi ingen utökad redundans
(säkerhetsperspektiv) om våra befintliga råvattentäkter skulle bli tex förorenade.

▪

I utredningarna har vi satt upp tre olika redundansnivåer:

▪

➢

I. Skall-nivå, motsvarar 85 % av år 2050s medeldygnsförbrukning under minst 52 veckor.

➢

II. Alternativ-nivå, motsvarar 85% av år 2050s medeldygnsförbrukning under minst 26
veckor.

➢

III. Nöd-nivå, motsvarar mindre än 10 000 m3/dygn

Alternativet Öresjö uppfyller alltså inte ens den lägsta nivån (nöd-nivån), då
Öresjö inte erbjuder någon redundans avseende råvattentäkten.

Samverkan och svar på fortsatta
frågeställningar
▪

Samverkan kommer fortsatt att ske med närboende,
fastighetsägare och intressenter kring sjön.

▪

Ambitionen är att alltid svara på intressenters frågeställningar som
berör vår verksamhet och vi kommer att bemöta
insändare/debattartiklar i lokala medier samt besvara medias
frågeställningar.

▪

De mest frekventa frågeställningarna lägger vi löpande ut på vår
hemsida, se länken:
https://borasem.se/webb/omborasenergiochmiljo/varaanlaggningar/nyttvattenverk.4.5c762cf31764be25b37374eb.html

▪

Informationsmöte med närboende planeras att ske efter sommaren
innan vi skickar in ansökan, för att redovisa status i de utredningar
vi har bedrivit.

Reglering av Tolken
Vattendom (från 1928)

▪

Tillåter ca. 2,4 m nivåreglering i
Tolken

▪

Tillåter nolltappning i Viskan
(förekom troligen regelbundet före
reglering)

Dagens reglering
▪

Jämnar ut flödet i Viskan

▪

Främst genom att öka lågflöden

▪

Undvika låga nivåer under
sommaren.

▪

Varieras ca. 1,2 m (övre delen av
spannet)

▪

Frivillig mintappning på 300 l/s

Historiska vattennivåer och flöden
▪ Historiska nivåer i Tolken

Låga
sommarnivåer
kring 226,6

Historiska vattennivåer och flöden
▪ Historiska flöden från Tolken 1995-2021
Maxtappning
feb 2020

Pågående studie av regleringsstrategi
Dämningsgräns

Sänkningsgräns +1,2m

Vattenskyddsområde
▪ Här har vi har startat upp arbetet med att ta fram förslag på
skyddsföreskrifter.
▪ Vi kommer att inleda arbetet med att ta fram en
konsekvensanalys för att kunna bedöma om det blir några
förändringar mot de skyddsföreskrifter som gäller idag för
Tolken.

Frågestund och övriga frågor

Nästa möte
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Punkt
1

Ansvar

Mötets agenda
•
•
•
•
•
•

David hälsar välkomna och redogör kort för projektet.
Anders Fransson beskriver dricksvattenbehovet.
David beskriver kommande utredningar.
Anders Linnerborg beskriver tillståndsprocessen.
Anders Fransson redogör för ekonomin för projektet.
Ander Linnerborg redogör för fiskeavgift.

Övriga frågor.
2

Frågor från projektet
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•
•
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•

•

•
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3

Fiskarter, finns det någon lista på detta?
o Det finns en lista på iFiske. Kommunen har även
en lista på sin hemsida.
Hur förvaltas fisket i sjön?
o En fiskevårdsförening för hela sjön.
Skiftat eller oskiftat?
o Äger var sitt vattenområde, men fisket sköts i
föreningen.
Förekommer yrkesfiske med nät?
o Nej
Förvaltar föreningen kräftfiske?
o Ja, men finns inga kräftor.
Förekommer trollingfiske?
o Det är förbjudet, men vissa gör det ändå. Föreningen vill inte att detta ska ske. Trollingfiske i
vissa formen förekommer flitigt men inte paravan.
Vilken omsättning har föreningen genom försäljning av
fiskekort?
o Omsättning – 100 000 i intäkter per år.
Särskilt känsliga områden i sjön?
o Vikarna är grunda, där leker gäddorna. Det får
inte gå ner för mycket där under lekperioden.
Tidig vår ska vattennivån hållas uppe. Där det
är grunt och vass kan vara känsligt.
Funkar dagens tappningsbestämmelser bra?
o Viskan har dämt upp vatten på hösten och tapppat på vintern. Ökar när det börjar regna. Som
det ser ut nu så är det gott om vatten för tillfälligt.
Vet ni om det finns nedströms intresse? –
o Vet inte. Finns fina öringar som är aktiva. Vandringsfisk – stationära bestånd tror de. Fiskevårdsförening ner till Mogden. Finns ytterligare
några fiskvårdsföreringar längre nedströms mellan Mogden och Öresjö, har dock inte några
kontaktuppgifter.
o Vi kan kolla om det finns kontaktuppgifter till
skyltarna för att undersöka nedströms intresse.

Kommentarer från fiskevårdsföreningen
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Punkt

Ansvar
Vid kursgården finns en fiberkabel. Ner vid norra gränsen på
kursgården, runt Holmen. Den går i vattnet.
Det har funnits diskussioner när man byggde om dammluckorna. Det kommer bli en ny diskussion när omprövning ska
ske enligt den nationella planen.
Vattenintag kommer göras i djuphålor, vet de hur fisket ser ut
där? Sik finns. Fisket sker inte så djupt som på 20 meter ner.
Det finns emellertid många som vill fiska där det är djupt. Föreningen kommer behöva ange var man inte får fiska. Det
kommer påverka föreningen.
Höjden på bron vid medelvattenstånd är ca 1,70 meter. I
dagsläget är det cirka 1,50 meter.

4

Beskrivning av anläggningen
Ledning
Intagstub kommer vara försedd med galler för att fisk inte ska
komma in, alternativt med en specialutformad intagstub så att
suget inte blir så stort att fisken dras in i tuben.
Intaget gör antingen med en eller två parallella ledningar. Intagstuben ligger på botten men intaget sker några meter
ovanför botten. Detta kommer att utredas vidare i processen.
Var ledningarna kommer att gå längs land är inte färdigprojekterat och kommer att utredas inom ramen för tillståndsansökan och utredningarna till denna.
David visar bild på ett exempel på intagstub.
Brunnar
Tanken är inte att vattennivån ska förändras i brunnar i närområdet. Om det slutliga yrkandet blir cirka 400 l/s så är det
sällan man kommer ta ut så mycket vatten. Vi kommer att utreda eventuell påverkan inom ramen för tillståndsprövningen.

5

Utförd ekolodning
Mätning har utförs av FVOF, 50x50-meter.
De har undersökt hela sjön, ner till 1,5 meter. Där det går att
köra med båt har föreningen utrett.
Kostnad: 100 000 har det kostat för föreningen. De vill dela
på denna kostnad om bolaget ska ta del av utredningarna.
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Möte med Ås-Tolkens Fiskevårdsområdesförening
Datum: 2020-12-11

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Agenda
1. Välkommen
2. Presentation av mötesdeltagare

3. Info om projektet och planerade utredningar
4. Synpunkter och information om Tolken och fiskeintresset
5. Utförd ekolodning

✓ finns det möjlighet för Borås Energi och Miljö AB att använda
den?
6. Övriga frågor

Bakgrund
▪

Sjöbo vattenverk som är från 1932 behöver
renoveras.

▪

Kapaciteten behöver ökas för stadens utveckling med
nya invånare och nya företag/verksamheter.
Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas.
Redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver
förbättras.
Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren
genomfört utredningsarbete för att framtidssäkra
dricksvattenförsörjningen i ett
flergenerationsperspektiv.
Både grundvatten- och ytvattentäkter har ingått i
utredningen.
Målsättningen har varit att ta fram det alternativ som
ger den mest fördelaktiga vattenförsörjningen till
lägsta kostnad till år 2050.

▪
▪
▪

▪
▪

Prognos framtida dricksvattenproduktion
Sjöbo

Handlingsalternativ - Överblick

Yv A

Tolken

Yv B

Säven

Yv C

Frisjön

Gv A

Bollebygd

Gv B

Varnum

Inf A

Bollebygd
(inf. Gesebols
sjö)

Inf B

Varnum
(inf. Tolken)

Inf C

Dalsjöfors
(inf. Tolken)

Sjön Tolken har bäst förutsättningar
Utredningarna visar att Tolken har de bästa förutsättningarna som
råvattentäkt:
▪

Tolken har den högsta uttagskapaciteten.

▪

Tolken har den bästa råvattenkvalitén.

▪

Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa
vatten till Borås.

▪

Tolkenalternativet medför lägst driftkostnader.

▪

Tolken har redundant inmatning i dricksvattennätet jmf. med
Sjöbo vattenverk. Kan även erbjuda redundans för Dalsjöfors.

▪

Sammantaget bedöms Tolken vara det mest kostnadseffektiva
alternativet.

KF – Inriktningsbeslut 2020-10-15
Inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning
Beslut:
▪

Kommunfullmäktige beslutade att sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om
framtida dricksvattenförsörjning.

▪

Kommunfullmäktige gav Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att
– genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt.
– att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och hur det
påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.
– att bevaka vattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv.

Investeringsbeslut kommer i ett senare skede och är beroende på vad detaljstudien
visar.

Projektfaser och övergripande aktiviteter
2020-10

2021-12

FAS 1

2022-4

2024-12

(Programskede)

FAS 3

FAS 2

Investeringsbeslut

(Avlämning och
uppföljning)

(Genomförande)

FFU

Initiering

Anbud
Kontrakt

Definiering
och tillstånd

Byggnation

Driftsättning,
provdrift och
prestandaprov

Förprojektering och kalkyl

Beslutsunderlag

2020-11
2021-1

2021-3

2021-9

2021-9

6 mån

18 mån

2022-10
2022-8

8 mån

2024-4

Tillstånd för vattenverksamhet – preliminär
tidplan
▪ Tillståndsansökan enligt 11 kap. Miljöbalken.
▪ Inleds med samrådsprocess.

Nov 2020Mars 2021
Samrådsprocess

Dec 2020 –
Sept 2021
TB och MKB,
kompletterande
undersökningar

Okt 2021
Ansökan om
tillstånd till
MMD

Vår 2022
Ansökan
kungörs och
skickas på
remiss

Utredningar i Tolken
▪

Sjömätning (Batymetri)

----▪

Lokalisering av intagspunkt

▪

Ledningsdragning (sjöledning)

-----

▪

Språngskikt

▪

Vattenvolym under språngskikt

▪

Råvattenkvalitet

-------

▪

Biologiska undersökningar
(limnologiska)

▪

Naturvärdesinventeringar

Kontaktuppgifter
Anders Fransson
Borås Energi och Miljö AB
Mobil: 0768-88 74 76

E-post: anders.fransson@borasem.se
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Punkt

Ansvar
DK öppnar mötet och hälsar alla välkomna. DK går igenom
mötets syfte och agenda. Samtliga mötesdeltagare presenterar
sig kort.

2

INFORMATION OM MODGENS FVOF
LC ger kort information om Mogdens FVOF.
Mogdens FVOV bildades 1990 i syfte att möjliggöra ett funktionellt fiskeområde i Mogden. Föreningens fiskekortsförsäljning
omfattar endast sjön, inte intilliggande vattendrag. Föreningens syfte är att möjliggöra fritidsfiske för allmänheten. Föreningen erbjuder därför fritt fiske för alla upp till 16 år samt fiskekort till lågt pris.
Pengarna som kommer in av fiskekortsförsäljningen går uteslutande till fiskevård. Under de senaste åren har flera vattenundersökningar gjorts. Ett lite större projekt är att föreningen
planterat ut ål för ungefär 60 000 kr de senaste 15 åren.
Vi som är vattenägare har inget ekonomiskt intresse i föreningen utan vill endast göra sjön tillgänglig genom fiskevård
och genom att möjliggöra fiske. Som vattenägare vill vi dock
ha makten över fisket eftersom det annars är risk för att det
utnyttjas fel.
Fiskekorten säljs primärt via iFiske.
AL: Finns det kräftor i sjön?

SW41168329/1

LC: Nej, det fanns tidigare men de försvann ungefär då fiskevårdsföreningen bildades med anledning av någon sjukdom.
Mellan Modgen och Tolken finns det ett litet bestånd signalkräftor men i Mogden har vi aldrig sett några signalkräftor.

3

BAKGRUND OCH SYFTE MED PROJEKTET
AF går igenom bakgrunden och syftet med projektet.
Syftet med projektet är att framtidssäkra Borås dricksvattenförsörjning för flera generationer framåt. BEM jobbar utifrån
perspektiv på vattenförsörjningen fram till 2050, men även tiden efter det är relevant. BEM har gjort flera utredningar de
senaste åren där både grundvatten- och ytvattentäkter kring
Borås har ingått. Bakgrunden till utredningarna är att man vill
skapa en redundans i dricksvattenförsörjning dvs. ha dubbla
dricksvattenförsörjningar.
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Idag kommer majoriteten av Borås dricksvatten från Öresjö
via ett stort vattenverk, Sjöbo vattenverk. För att öka redundansen vill man ha två vattenverk. Den mikrologiska barriärverkan behöver också utökas.
Borås växer med ungefär 800-1000 personer per år, dessutom
ökar antalet företag och verksamheter stadigt i staden. Behovet av dricksvatten ökar således också.
Det första vattenverket i Borås var Picke vattenverk som tog
sitt vatten från Pickesjön. Vattnet räckte då till 6000-7000 personer. Senare byggde man ytterligare ett mindre grundvattenverk vid Ålgården. Dagens vattenverk, Sjöbo vattenverk,
byggdes 1932 och är idag behov av renovering.
Målsättningen med utredningarna har varit att hitta det mest
fördelaktiga alternativet till lägst kostnad utifrån de perspektiv
som finns fram till 2050.
Prognosen för Borås framtida dricksvattenproduktion ser ut
som sådan att Sjöbo vattenverk beräknas nå sin maxkapacitet
runt 2025-2027. Produktionen ligger idag på genomsnitt
20 000-22 000 m3/dag. Maxproduktionen för Sjöbo vattenverk
ligger på 30 000 m3/dygn. Denna mängd behövs inte varje
dag, men under vissa dygn och veckor är produktionen nära
maxtaket.
BEM har tittar på flera alternativ. De grundvattentäkter som
BEM har tittat på är Bollebygd och Varnum. Även konstgjord
infiltration i Varnum har undersökts. Båda grundvattenalternativet uteslöts då det inte finns tillräckligt med vatten i dessa
täkter. De ytvattentäkter som har BEM undersökt är Säven,
Frisjön och Tolken.

SW41168329/1

Tolken har bedömts ha bäst förutsättningar som råvattentäkt
utifrån en multikriterieanalys som BEM har gjort. Tolken har
bäst råvattenkvalitet vilket innebär en enklare reningsprocess
med lägre kemikaliebehov. Tolkenalternativet innebär även
minst energiåtgång för att pumpa vatten till Borås då sjön ligger så pass högt att det blir självfall nästan hela vägen in till
Borås. Vattnet kan gå från Tolken via Äspered och Dalsjöfors.
Sjöbo vattenverk ligger norr om Borås och dricksvattnet pumpas in norr om Borås. Tolken, som ligger sydöst om staden,
medför redundant inmatning i dricksvattennätet jämfört med
Sjöbo vattenverk. Tolkenalternativet erbjuder även redundans
för Dalsjöfors, där det finns ett mindre vattenverk.
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Tolken har slutligen även bäst uttagskapacitet av de utredda
alternativen. Tolkenalternativet medför lägst driftkostnad
främst på grund av sjöns vattenkvalitet och lokalisering. Sammantaget bedöms Tolken vara det mest fördelaktiga och kostnadseffektiva alternativet.
Utifrån utredningarna som BEM har gjort lämnades under våren förra året ett beslutsförslag in till BEM:s styrelse och sedermera även till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i
Borås. Den 15 oktober 2020 tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut. Beslutet innebar att kommunfullmäktige beslutade
att sjön Tolken valdes för fortsatta utredningar om framtida
dricksvattenförsörjning. Kommunfullmäktige gav BEM i uppdrag att genomföra detaljstudier av Tolken som framtida
dricksvattentäkt samt att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och hur det påverkar boende, markägare och andra intressenter. I beslutet ingår även att BEM ska
ha kontakt med Ulricehamns kommun om projektet och bevaka dricksvattenförsörjningen ut ett större regionalt perspektiv.
Just nu är BEM i fas 1, som kallas programskedet. Fasen
sträcker sig under året och inkluderar initiering, definiering och
ansökan om tillstånd samt förprojektering. Utifrån detta ska
det tas fram beslutsunderlag som ska lämnas in till BEM:s styrelse innan årets slut, sedan vidare till kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen under början av nästa år. Förhoppningsvis
leder detta till ett investeringsbeslut, därefter påbörjas fas 2,
genomförandefasen. Under fas 2 tar man in anbud, utför själva
byggnationen mm.

4

TILLSTÅNDSPROCESSEN
AL går igenom tillståndsprocessen.

SW41168329/1

En sådan här tillståndsansökan prövas enligt 11 kap. miljöbalken. Ansökan prövas alltså i domstol. Tillståndsansökan inleds
med en samrådsprocess. Denna har hållit på ett tag nu, sedan
slutet av 2020. Vi har haft samråd med olika intressegrupper
mm. som kan beröras av projektet. Det är viktigt att komma
ihåg att allmänhetens och berördas synpunkter är viktig i samrådsprocessen, både för att man ska kunna göra alla de utredningar som krävs i en miljökonsekvensbeskrivning och för att
man ska hamna rätt och undersöka rätt saker. Många som är
berörda är även sakägare och ska kunna göra sin röst hörd
även i domstolen.
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Samrådsprocessen fortsätter även nu. Den 26 april hålls samrådsmöte för allmänheten. Myndighetssamråd har vi haft sedan tidigare. Vi har satt ut ett sista datum att inkomma med
synpunkter, den 10 maj. Skulle ni på Mogdens FVOF komma
på frågor/synpunkter efter detta datum är ni dock välkomna
att inkomma med dessa även efter att samrådsprocessen formellt avslutas. Det är dock bäst att inkomma med synpunkter
innan den 10 maj.
När samrådet är avslutat påbörjar vi arbetet med teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning. Tanken är då att vi
på ett allsidigt sätt ska beskriva vad som kan bli följden av en
sådan här bortledning av vatten. När detta är klart görs en tillståndsansökan som vi hoppas kunna lämna in till domstolen i
oktober 2021. Det är svårt att veta exakt hur lång tid tillståndsprocessen kommer att ta. När domstolen anser att ansökan är komplett kommer de som är berörda få tycka till. Ansökan kungörs på nytt och går ut på remiss där de berörda får
lov att lämna synpunkter på verksamheten. Berörda och allmänhetens synpunkter är tongivande även under detta stadie.
Det tar normalt sett i vart fall ett år att klara av en domstolsprövning av en ansökan. I bästa fall får vi då tillstånd alternativt avslag på ansökan någon gång under 2022.

SW41168329/1

Den planerade vattenverksamheten innebär att man har ett
yrkande och yrkandet ger en rätt att göra något, ingen skyldighet. Det yrkande vi kommer att ha är att få bortleda 32 000
m3/dygn i medeltal per månad, vilket motsvarar bortledning av
370 l/s. Vi kommer yrka på maximalt uttag av 40 000 m3 under ett och samma dygn, motsvarande 463 l/s. I normalfallet
kommer uttag ske från både Öresjö och Tolken samtidigt. Det
innebära att behovet kommer att täckas till ungefär lika delar
från båda sjöarna. Så mycket vatten som vi har angivit i vårt
yrkande är det inte behov av än, utan idag är det betydligt
mindre vatten som krävs för att försörja Borås (runt 20 00022 000 m3/dygn i medeltal), men vi yrkar på mer då vi utgår
från prognosen fram till 2050. I normalfallet kommer det alltså
nu vara ungefär hälften av 20 000-22 000 m3/dygn som tas
från Tolken, resterande tas från Öresjö.
Tillstånd kommer även att sökas till att utföra tillhörande anordningar för att ta vatten så som intagskonstruktion och intagsledningar. Intaget kommer att sitta i någon av de djuphålor som finns i Tolken, sannolikt i den södra. En annan viktig
fråga är att vi även kommer att titta på regleringsstrategin för
Tolken. Idag finns det en dom som anger en viss regim, med
en sänkningsnivå/dämningsnivå på ungefär 2.4 m mellan
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högsta och lägsta. Vår målsättning är att förändra så lite som
möjligt.
Vi kommer också att föreslå en del skadebegränsande åtgärder
och skadehjälpande villkor. Det är meningen att det ska vara
tydligt för dem som berörs vad som kan göras om det uppstår
ett problem som inte hade förväntats. Det finns alltså en tid
för oförutsedd skada, vilket innebär att man kan anmäla till
domstolen ganska många år efteråt om det uppstår en skada.
Det kan även ingå visa uppskjutna prövningar. Det finns möjlighet att få prövotid kring vissa saker, exempelvis regleringen
för att utarbeta en regleringsstrategi under några år för att optimera den på bästa sätt.
Ett antal landanslutningar är under utredning just nu. Borås
Stad äger en fastighet på Sundholmen och denna har setts
som en naturlig punkt att anlägga en pumpstation för vattnet
på. Vattnet skulle då tas från en djuphåla i sjön och sedan dras
med en landanslutning upp på land till ett vattenverk en bit
ifrån Tolken. Det finns en möjlighet att göra så kallad styrd
borrning vilket innebär att det, i de delar av sjön där det är för
grunt eller på annat sätt olämpligt att ha ledning i vatten,
kommer gå att borra för att dra ledningen under sjöbotten och
komma upp på land en bit längre in för att ställa till med så lite
skada som möjligt.

5

HYDROLOGI
DK går igenom områdets hydrologi.

SW41168329/1

Tolken ligger högst upp i Viskans tillrinningsområde och har ett
tillrinningsområde på ca 12 km2. Mogden har ett eget tillrinningsområde. Angående området från Tolken ner till Mogden,
så består Viskan av 100 % Tolkenvatten i detta område. Det
tillkommer sedan tillströmmande vatten från Mogdens tillrinningsområde i Viskan längre nedströms och Tolkens andel vatten blir således mindre och mindre ju längre nedströms Viskan
man kommer.
Det finns ett antal tillståndsgivna vattenverksamheter i form
av vattenkraftverk i Viskan. Vi har samrått med dessa. Vi håller nu på att prata med er fiskevårdsföreningar. Ni är viktiga
samrådsparter för oss.
Regleringen av Tolken faller tillbaka på en vattendom från
1928, som tillåter en nivåreglering på ca 2.4 m i Tolken.
Denna utnyttjas långt inte idag eftersom Vattenfall tillämpar
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en reglering med minimiflöde. Domen tillåter Vattenfall nolltappning i Viskan, men Vattenfall håller en frivillig minimitappning på 300 l/s. Dagens reglering jämnar ut flödet i Viskan
främst genom att öka flödet under lågflöden. Man eftersträvar
tämligen höga nivåer i Tolken under sommaren. Regleringen
varierar inom ett spann på ca 1.2 m, man ligger alltså i den
övre delen av tillåten reglernivå.
DK: Hur upplever ni i Modgens FVOF den frivilliga minimitappningen? Känner ni till den sedan tidigare?
MD: Jag har åkermark utmed Viskan, där kan man se ganska
stor variation av vattendjupet. Vi har mycket översvämningar
under våren när det regnar mycket. Vid dessa tider släpper
man ändå på rätt hårt med vatten från Tolken. Jag är intresserad av att veta hur vattenuttaget kommer påverka nivån på
Viskan mellan Mogden och Tolken.
DK: Om vi pratar Viskan finns det två problem. Det ena är lågvattenperioderna. Det är enligt dom tillåtet att tappa noll men
Vattenfall tillämpar en minimitappning med tanke på de biologiska värdena såsom bland annat musslor och öring. Det andra
problemet är som ni nämnt översvämningar. Vi känner till
några problemområden. Syftet med detta möte är bland annat
att se till att vi inte missar några sådana problemområdet eller
andra aspekter som ni tycker är viktiga.
AL: Är det försämrad torrläggning under vegetationsperioden
som du är orolig för Mats?
MD: Jag tror att nivån i Viskan nog aldrig har varierat så
mycket som nu. Min uppfattning är att man tappar mindre från
Tolken nu än vad man gjorde för ett antal år sedan.

SW41168329/1

AL: Under sommartid, stämmer det att det är ett större problem för er om man tappar för mycket än för lite när ni har
växande grödor?
MD: Det korrekt. Jag skulle se mer positivt på att man tappar
mindre på sommaren, även om det kanske är negativt för
sjön.

6

REGLERINGSSTRATEGI
DK går igenom preliminär studie av regleringsstrategi
Vi har tittat på hur man skulle kunna förändra regleringsstrategin inom gällande dom. Önskemålet med detta är att undvika
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låga vattennivåer och låga flöden under sommaren. Detta är
det mest primära och kritiska syftet med en ny regleringsstrategi. Till detta kommer även önskemål om att inte ha för höga
flöden nedströms under vintern.
Metoden för denna strategi är att det sker en lägre tappning
under vinter- och vårmånaderna vilket skulle resultera i högre
nivåer i Tolken under våren. Under sommaren sjunker sedan
nivån i Tolken men utifrån ett högre utgångsläge. Vi har testkört och jämfört strategin med nivåerna från sommaren 2018
för att se hur en förändrad reglering 2018 skulle kunnat förändra nivån i Tolken och flödena i Viskan.
Efter renoveringen av Sjöbo vattenverk kommer uttaget från
Tolken troligen ligga på ungefär 125 l/s.
AF: Jag vill bara ge lite bakgrund till siffrorna ni får höra nu.
För att kunna reparera vattenverket i Sjöbo måste man ta det
ur drift. Under det år man beräknar att renoveringen tar kommer allt vatten att tas från Tolken. Dagens produktion är ca
20 000-22 000 m3/dygn, 125 l/s motsvarar hälften av det. När
man tar allt vatten från Tolken kommer uttaget således att
vara 250 l/s.
DK fortsätter redogöra för studie av preliminär regleringsstrategi.
Kontentan av en förhöjd nivå i Tolken under våren är att när
sommarens torka kommer så hamnar vi på en nivå som inte
understiger den uppmätta nivå som vi hamnade på 2018 med i
övrigt samma parametrar i form av väder och torka.
Även om vi tar större uttag än normalfallet (125 l/s) under ett
liknande år som 2018 kommer vi inte hamna under vattennivån i Tolken som det var 2018.

SW41168329/1

Vad gäller flödena ut från Tolken så gäller för dessa att när vi
höjer nivån i Tolken så sänker vi utflödet från Tolken under
vinter- och vårmånaderna. Detta kommer att påverka kraftproduktionen negativt men det går att ersätta ekonomiskt. Det
som är intressant för er är minimitappningen. Enligt denna
preliminära regleringsstrategi ligger vi kvar på samma minimitappning som idag, kanske till och med något högre.
DK: Hänger ni med allt hittills?
LG: Nått sånär.
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LC: Som jag förstår er så menar ni att genom att reglera dämningen i Tolken så kan man jämna ut konsekvenserna för Viskan och Modgen.
DK: Ja, precis.
LC: En viktig sak som ni inte har tagit upp är gällande höstflödet i Viskan. Öringen är höstlekande och behöver ett visst
flöde för lyckat lekande. Ett lägre höstflöde blir således också
en risk.
DK: Det är perfekt för oss att få in sådana synpunkter, detta
tar vi med oss. Vi har experter på fiskar som vi kommer att
koppla in inför miljökonsekvensbeskrivningen. Vi noterar att
höstflödet är viktigt för öringen.
AF: Om man engagerar sig i de olika intressena så går det, enligt min åsikt, att hitta en regleringsstrategi som är riktigt bra
och som kan tillgodose både intressena i sjön och nedströms
Viskan.
DK: Vi har hört att det går rykten bland närboende i sjön om
att sjön ska sänkas 2-3 meter och vi vill tydliggöra för er att
det endast är rykten. Vårt mål är att efterlikna dagens situation så mycket vi kan.
DK: En annan viktig fråga är hur stor sannolikheten är för att
det blir en liknande sommar som 2018 under det år renovering
av Sjöbo vattenverk pågår. Vi har valt att studera 2018 då
året ligger i närtid samt då det var ett år med extremt torr
sommar. Sannolikheten för att en likadan sommar ska inträffa
under renoveringsåret är 0.2-1 %.

7

KOMMANDE STUDIER OCH PROJEKTET FRAMÖVER

SW41168329/1

DK går igenom kommande studier.
Angående kommande hydrologiska studier tittar vi nu på, eller
kommer att titta på, påverkan av förändrat vattenstånd i Tolken och flödet ut ur Tolken till Viskan till följd av vattenuttaget
samt hur denna påverkan kan minimeras genom annorlunda
reglering av Tolken. Här handlar det mycket om optimering
och det kan vara så att vi behöver pröva oss fram i någon mån
för att hitta de mest optimala lösningarna.
Gällande biologiska undersökningar har vi har ett antal sådana
pågående och kommande. Dessa inkluderar landinventering in-
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klusive naturvärdesinventeringar vid landanslutningar, inventering av vattenvegetation och bottenfauna vid landanslutningarna samt inventering av bottenfauna och fisk i närmast nedströmsliggande strömsträcka. Vi håller också på med bedömning av stormusslor och fisk i Gingris naturfåra tillsammans
med tappningsundersökning. Vi dokumenterar alltså hur vattenstånd och vattenföring ser ut vid olika tappningar vid Tolkendämmet för att veta hur vi riskerar att påverka bland annat
musslor och öring.
LC: En intressant sak att titta vidare på är hur floran i Viskan
påverkas vid lägre vattenföring vissa delar av året. I Hökerum
har vi till exempel ett hotande bestånd av sjögull som kommunen har försökt komma till bukt med, men som de misslyckats
ganska rejält med, detta behöver man också titta på. Vad händer med en ändrad vattenföring nedströms Mogden, ökar risken för spridning av sjögull eller inte? Det är en viktig fråga.
DK: Tack för synpunkten, vi noterar detta.
DK går igenom hur projektet fortsätter framöver.
Samrådsmöte med allmänheten och berörda kommer att hållas
digitalt den 26 april 18:00. Anmälan sker via BEM:s hemsida.
Sista dag att inkomma med synpunkter är 10 maj 2021. Efter
samrådet kommer vi sammanställa inkommande synpunkter
vilka kommer beaktas vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning.

8

FRÅGOR OCH DISKUSSION
DK öppnar upp för frågor.
LC: Ingår det i era planer att söka ändring av vattendomen?

SW41168329/1

AL: Från början funderade vi på om det kunde vara nödvändigt
men det vi avser att göra ligger helt inom ramen för den nuvarande domen. Vi kommer eventuellt att ha en annan strategi
men hålla oss inom den regleringsregim som finns.
LC: Det finns alltså för era syften ingen anledning att ändra
domen? Det kan nog finnas andra personer/aktörer, med
andra syften, som har intressen av att reglera en minimitappning genom dom i samband med att Borås Stad vill söka tillstånd för vattenuttag till dricksvatten.
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Ansvar
AL: Så kan det säkert vara. Det blir då upp till domstolen att
avgöra om de kan ställa sådana krav. Det innebär i så fall att
de urholkar Vattenfalls regleringsrätt. Vattenfall har tillämpat
en regleringsstrategi under lång tid med minimitappning. Jag
vet inte om Vattenfall avviker från den ibland men går det, vilket vi räknat på att det kommer, så fortsätter vi med denna.
MD: Om man tänker sig att bygga lager i Tolken med vatten
för att ha vatten på sommaren, vad gör man då om det blir en
väldigt regnig sommar? Det finns väl en risk för att man översvämmar i sådant fall för att man tappar mycket?
AL: Man har en möjlighet att skriva in i villkor att man kan använda förhandstappning vid förväntad stor nederbörd. Under
april-maj så är tanken att man kommer ha en hög nivå i sjön
och att denna sedan successivt går ner. Att det kommer ske
stora översvämningar under sommartid är mindre sannolikt, i
så fall är det snarare under våren då man ska hålla sjön hög
som det skulle kunna ske. Man brukar prata om försenat vårbruk, det skulle möjligen kunna vara en sak att spekulera
kring här. Det är en fråga vi får kolla på, om vi har möjlighet
att skriva in rätt att förhandstappa.
LC: Det finns en annan ände på det här med vattenförbrukningen och det är ju vad som händer med besparande åtgärder och vad som händer med vattnet sen. Det är egentligen
inte intressant för oss i det här sammanhanget. Dock undrar
jag hur Modgens FVOF:s status som part är. Hur kan vi slå
vakt om våra intressen framöver?
AL: Det kan ni göra genom att ni yttrar er vid de sammanhang
som vi kan. Jag kan dock säga att påverkar vi förhållandena i
en sjö där ni har ett fiskevårdsområde så är det klart att ni är
sakägare.

SW41168329/1

LC: Kan vi utgå från det?
AL: Ja.
DK: Det är också därför vi vill ha möte med er, det är viktigt
för oss att samråda med er så att ni får känna er delaktiga i
processen.
LC: Vi uppskattar det.
DK: Har ni några fler frågor framöver så kan ni ställa dessa på
samrådsmötet den 26 april. Det finns även möjlighet att ställa
frågor i förväg inför mötet.
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AF: Ni kan även ringa mig om ni har några frågor.
LC: Samrådet lär väl främst röra intressena i själva Tolken?
AL: Myntet har uppenbart två sidor, om vi gör precis som de
vill uppe i Tolken så påverkar det nedströms intressen och
tvärtom. Från vår sida vill vi påstå att nedströms intressen är
lika viktiga som intressena i Tolken.
Mötet avslutas

SW41168329/1
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Möte med Mogdens Fiskevårdsområdesförening
Datum: 2021-04-19

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Agenda
1. Välkomna
2. Presentation av mötesdeltagare
3. Information om projektet och planerad vattenverksamhet
4. Preliminära hydrologiska beräkningar
5. Pågående och planerade hydrologiska och biologiska utredningar
6. Synpunkter och information om Mogden och fiskeintresset
7. Övriga frågor?

Bakgrund
▪

Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren genomfört
utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i
ett flergenerationsperspektiv.

▪

Både grundvatten- och ytvattentäkter har ingått i utredningen.

▪

Redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver förbättras.

▪

Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas.

▪

Kapaciteten behöver ökas för stadens utveckling med nya
invånare och nya företag/verksamheter.

▪

Sjöbo vattenverk som är från 1932 behöver renoveras.

▪

Målsättningen har varit att ta fram det alternativ som ger den
mest fördelaktiga vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år
2050.

Prognos framtida dricksvattenproduktion
Sjöbo vattenverk

Handlingsalternativ – Överblick

Yv A

Tolken

Yv B

Säven

Yv C

Frisjön

Gv A

Bollebygd

Gv B

Varnum

Inf A

Bollebygd
(inf. Gesebols
sjö)

Inf B

Varnum
(inf. Tolken)

Inf C

Dalsjöfors
(inf. Tolken)

Tolken har bäst förutsättningar
Förstudien visar att Tolken har de bästa förutsättningarna som
råvattentäkt:
▪

Tolken har den högsta uttagskapaciteten

▪

Tolken har den bästa råvattenkvalitén
–

Ger en enklare reningsprocess med lägre kemikaliebehov

▪

Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa
vatten till Borås

▪

Tolken medför redundant inmatning i dricksvattennätet jmf.
med Sjöbo vattenverk. Kan även erbjuda redundans för
Dalsjöfors.

▪

Tolkenalternativet medför lägst driftkostnader främst på grund
av sjöns vattenkvalitet och lokalisering.

Sammantaget bedöms Tolken vara det mest fördelaktiga och
kostnadseffektiva alternativet.

KF – Inriktningsbeslut 2020-10-15
Inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning
Beslut:

▪

Kommunfullmäktige beslutade att sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om
framtida dricksvattenförsörjning.

▪

Kommunfullmäktige gav Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att
– genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt.
– att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och hur det
påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.
– att bevaka vattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv.

Investeringsbeslut kommer i ett senare skede och är beroende på vad detaljstudien
visar.

Projektfaser och övergripande aktiviteter
Preliminär tidplan
2020-10

ca 32 mån

2021-12

FAS 1

(Programskede)

FAS 3

FAS 2

Investeringsbeslut

(Avlämning och
uppföljning)

(Genomförande)

FFU

Initiering

Anbud
Kontrakt

Definiering
och tillstånd

Byggnation

Driftsättning,
provdrift och
prestandaprov

Förprojektering och kalkyl

Beslutsunderlag

2020-11
2021-1

2021-3

2021-10

2021-11
2022-8

Preliminär tidplan för tillståndsprövningen
▪

Tillståndsansökan enligt 11 kap. Miljöbalken.

▪

Inleds med samrådsprocess, avgränsningssamråd

Nov 2020Maj 2021
Samrådsprocess

Dec 2020 –
Sept 2021
TB och MKB,
kompletterande
undersökningar

Okt 2021
Ansökan om
tillstånd till
MMD

Vår 2022
Ansökan
kungörs och
skickas på
remiss

Planerad vattenverksamhet
▪

Tillstånd till ytvattenuttag
- 32 000 m³/dygn i medeltal per månad
(motsvarande ca 370 l/s)
- dock högst 40 000 m³ under ett och samma dygn
(motsvarande 463 l/s)
I normalfall kommer Öresjö och Tolken användas samtidigt.
Ovanstående uttaget kan bli aktuella när Sjöbo vattenverk
renoveras eller när redundant behov så kräver.

▪

Tillstånd till att utföra tillhörande anordningar så som
intagskonstruktion och intagsledning

▪

Regleringsstrategi för Tolken kommer att studeras och eventuellt
ingå i tillståndsansökan

Övrigt som kommer att ingå ansökan:
▪

Skadebegränsande åtgärder och skadeavhjälpande villkor

▪

Tid för oförutsedd skada

▪

Uppskjutna prövningar

Landanslutning under utredning

Områdets hydrologi
▪

Tolken är ca 12 km2 till ytan

▪

Avrinningsområdet är kuperat och består främst
av skogsmark med inslag av åkermark.

▪

Tolken har sitt utlopp i den norra delen av sjön
och utgör källflöde till Viskan.

▪

Karakteristiska flöden vid Tolkens mynning i
Viskan:

▪

Beskrivning

Förkortning

Flöde [m3/s]

Högvattenföring med en
återkomsttid av 50 år

HQ50

4,5

Medelvärdet av varje års
högsta dygnsvattenföring

MHQ

2,7

Medelvärdet av
dygnsvattenföringen under
hela perioden

MQ

1,2

Medelvärdet av varje års
lägsta dygnsvattenföring

MLQ

0,7

Vid medelvattenföring utgör flödet från Tolken ca en
femtedel av Viskans vattenflöde då det rinner ut i
Öresjö

Figur: Viskans delavrinningsområden fram till utloppet i
Öresjö. Tolkens avrinningsområde visas runt sjön.

Tolkens del i Viskans flöde
▪ Tolkens avrinningsområde
▪ Tolkens andel av flödet i Viskan minskar nedströms

Tjocklek på ljusgrön linje symboliserar årsmedelflöde
Pajdiagram visar (i brunt) Tolkens andel av
årsmedelflödet
Tunna mörkgröna linjer kring Tolken visar
huvudsakliga ytliga tillrinningsvägar

Befintliga vattenverksamheter
Reglering av Tolken
Vattendom (från 1928)
▪

Tillåter ca. 2,4 m nivåreglering i Tolken

▪

Tillåter nolltappning i Viskan (förekom
troligen regelbundet före reglering)

Dagens reglering
▪

Jämnar ut flödet i Viskan

▪

Främst genom att öka lågflöden

▪

Eftersträvar tämligen höga nivåer i Tolken
under sommaren

▪

Varieras ca. 1,2 m (övre delen av
spannet)

▪

Frivillig mintappning på 300 l/s

Kraftverk i Viskan
▪

Boga Kvarn

▪

Ågården

▪

Gingri

▪

Kröklingfors

Gingri
Kröklingfors

Ågården

Boga Kvarn
Tolken

Studie av regleringsstrategi
▪

Önskemål

– Undvika låga vattennivåer och flöden under
sommaren
▪

Metod

– Lägre tappning under vintern/våren
– Ökade nivåer under våren
– Sjön sjunker under sommaren, men från ett
högre utgångsläge
▪

Resultat

– För sommaren 2018 erhölls med vattenuttag
nivåer i samma storleksordning som de faktiska
nivåerna 2018

Studie av regleringsstrategi

Torka just det år som Sjöbo renoveras
▪ Sannolikheten för att en sommar liknande 2018 ska inträffa
det år som Sjöbo vattenverk är stängt för renovering (och
hela vattenuttaget måste göras från Tolken) bedöms vara
omkring 0,2-1%

Kommande studier
Hydrologiska studier:
▪ Påverkan på förändrat vattenstånd i sjön och flödet ur
Tolken till Viskan till följd av vattenuttaget

▪ Hur denna påverkan kan minimeras genom annorlunda
reglering av Tolken

Biologiska undersökningar
-

Landinventering inkl
naturvärdesinventering vid
landanslutningarna (maj-juni)

-

Inventering av vattenvegetation
(juli – aug) och bottenfauna
(sept - okt) vid
landanslutningarnas grundomr.

-

Inventering av bottenfauna och
fisk i närmast
nedströmsliggande strömsträcka

-

Bedömning av stormusslor och
fisk i Gingri naturfåra

-

Tappningsundersökning

Karta från Länsstyrelsernas karttjänt Informationskartan Västra Götaland

Fortsatt arbete
Samrådsmöte: 26 april kl 18.00
Anmälan via Borås Energi och Miljös hemsida: https://borasem.se/nyttvattenverk
Senast dag att inkomma med synpunkter är den 10 maj 2021
Efter samrådet:
▪

Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse

▪

Synpunkterna kommer bl.a. att beaktas vid framtagande av

ansökningshandlingarna så som miljökonsekvensbeskrivning och teknisk
beskrivning

Övriga frågor?

Kontakt
Borås Energi och Miljö AB
Anders Fransson
Mobil: 0768-88 74 76

E-post: anders.fransson@borasem.se

Bilaga 7.22
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Minnesanteckningar
Plats:

Teams-möte
Mötesprotokoll

1
Datum:

2021-05-11
Protokollförare:

Klara Nylander

Deltagare
Deltagare

Initialer

Närvarande

Distribution

Anders Fransson, Borås Energi & Miljö

AF

X

X

Emelie Sandberg, Setterwalls advokatbyrå

ES

X

X

Klara Nylander, Setterwalls advokatbyrå

KN

X

X

Martin Brandhill, Viskans vattenråd

MB

X

X

Anne Udd, Viskans vattenråd

AU

X

X

Torbjörn Rydfalk, Viskans vattenråd

TR

X

X

Per Månsson, Viskans vattenråd

PM

X

X

SW41260234/1
SW41220454/1

Om fler än en person står i ”Ansvarig”-kolumnen gäller att den som är markerad som fetstil är den som ansvarar. Fortsättning på tidigare mötespunkt markeras med BM(byggmöte
nr) och i kursiv stil. I ”Åtgärd”-kolumnen anges följande klarställanden:
1. För information
2. För åtgärd innan nästa möte
3. För åtgärd till nästa möte
4. För åtgärd senast datum
5. Beslut
Möten markerade med 5 i fältet ”Åtgärd” tas bort till nästa möte. Informationspunkter markerade med 1 i fältet för ”Åtgärd” tas bort då tiden för upplysning är passerad, vanligtvis till
nästa möte.
Punkt

1

Ansvar

INTRODUKTION
AF hälsar alla välkomna och presenterar syftet med mötet.
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Punkt

Ansvar
Borås Energi och Miljö (”BEM”) höll samrådsmöte med allmänheten 26 april, även dagens möte är en del av samrådsprocessen.

2

INFORMATION OM PROJEKTET
AF går igenom bakgrunden till projektet.
Borås är en stor stad med ungefär 100 000 anslutna personer
till kommunalt vatten. Hela Borås Stad har cirka 113 000 invånare. Sjöbo vattenverk är stadens största vattenverk och ligger vid Öresjö norr om Borås. Öresjö ingår i Viskans vattensystem. Utöver Sjöbo vattenverk finns även Dalsjöfors vattenverk. Dalsjöfors är ett grundvattenverk som försörjer delar av
den östra sidan av Borås Stad med dricksvatten.
BEM har under de senaste åren genomfört utredningsarbete
för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. Både grundvatten- och ytvattentäkter har
ingått i utredningen. En viktig parameter i projektet är att redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver förbättras. Om
något händer med Sjöbo vattenverk måste det finnas ett annat
vattenverk som kan försörja Borås med dricksvatten. Den mikrobiologiska barriärverkan behöver också utökas.
TR: Vad innebär mikrobiologisk barriärverkan?
AF: Livsmedelsverket och dess föreskrifter kräver att det finns
säkerhetsbarriärer i ett vattenverk när vattnet innehåller vissa
bakterier som exempelvis E. coli och Coliforma bakterier för att
se till att dricksvattnet håller bra kvalitet. I Sjöbo vattenverk
finns två barriärer idag, men det behövs ytterligare en. Det
finns typer av barriärer, kemisk rening är ett exempel, klor ett
annat.

SW41260234/1
SW41220454/1

Dricksvattenkapaciteten behöver ökas för att ligga i linje med
stadens utveckling då Borås Stad växer med ca 800-1000 personer per år. Även nya företag och verksamheter ökar i Borås
Stad.
Sjöbo vattenverk är byggt 1932 och behöver renoveras inom
några år. Enligt prognosen för framtida dricksvattenproduktion
kommer vattenverket dessutom att nå sitt tak för maxproduktion runt 2025-2027.
Målsättningen för BEM:s arbete har varit att ta fram det alternativ som ger den mest fördelaktiga dricksvattenförsörjningen
fram till 2050.
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Punkt

Ansvar
Inom ramen för projektet har BEM undersökt olika alternativ
för ny dricksvattentäkt. Både grund- och ytvattentäkter har ingått i arbetet. De grundvattentäkter som har undersökts är
Bollebygd och Varnum. De ytvattentäkter som har undersökts
är Frisjön, Säven och Tolken.
Alternativen har utretts genom en så kallad multikriterieanalys. Olika kriterier har varit genomförandetid, leveranssäkerhet, vattenkvalitet, socialt och miljö samt ekonomi. Kriterierna
har viktats olika. Utifrån analysen har Tolken visat sig vara det
bästa alternativet med de bästa förutsättningarna som råvattentäkt.
Tolken har en långsiktig hållbar utgångskapacitet. Tolken har
även den bästa råvattenkvalitén vilket ger en enklare reningsprocess med lägre kemikaliebehov och därmed lägre kostnader. Tolkenalternativet innebär också minst energiåtgång för
att pumpa vatten till Borås då vattnet kan ledas med självfall
största delen av vägen. Tolken medför också redundant inmatning i dricksvattennätet jämfört med Sjöbo vattenverk. Via
Sjöbo vattenverk kommer vattnet in till Borås norrifrån, genom
Tolken kan vatten även ledas in söderifrån vilket ger redundans och bidrar till mindre sårbarhet. Genom att välja Tolken
kan man även erbjuda redundans till vattenverket i Dalsjöfors
då vattnet kommer att ledas in till Borås förbi Dalsjöfors.
Tolkenalternativet medför lägst driftkostnader sett till sjöns lokalisering och vattenkvalitet. Tolken har även pekats ut som
en regionalt viktig dricksvattenresurs av länsstyrelsen.

SW41260234/1
SW41220454/1

Utifrån förstudiens resultat om att Tolken är det bästa alternativet tog kommunfullmäktige i Borås ett inriktningsbeslut för
framtida dricksvattenförsörjning den 10 oktober 2020. Kommunfullmäktige beslutade att sjön Tolken skulle väljas för fortsatta utredningar om framtida dricksvattenförsörjning. Kommunfullmäktige gav BEM i uppdrag att genomföra detaljstudier
av Tolken som framtida dricksvattentäkt, att inkludera studier
av vattenskyddsområde samt inkludera Ulricehamns kommun i
projektet. BEM har haft möten med Ulricehamns kommunfullmäktige med mera för att inkludera Ulricehamn. Av inriktningsbeslutet framgick även att BEM ska bevaka vattenförsörjningen ut ett regionalt perspektiv.

3

TIDPLAN
AF går igenom tidplanen för projektet, inklusive projektets faser och övergripande aktiviteter.
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Punkt

Ansvar
Projektet befinner sig nu i fas 1, det så kallade programskedet.
I fas 1 definieras projektet och tillstånd tas fram, förprojektering sker och arbete med att ta fram kalkyl görs. Kommunfullmäktigebeslutet som getts är ett inriktningsbeslut. I oktober
2021 kommer BEM att lämna in tillståndsansökan till domstolen. Innan jul, i december, är ambitionen att ha klart det beslutsunderlag som kommer att gå genom BEM:s styrelse, till
kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige och som
förhoppningsvis kommer att leda till ett investeringsbeslut. Efter att BEM fått investeringsbeslut går projektet in i fas 2, genomförandefasen.
Den 26 april genomförde BEM ett digitalt samrådsmöte med
allmänheten. 500 inbjudningar skickades inför mötet ut till boende, fastighetsägare och intressenter kring sjön Tolken. I Ulricehamns tidning och Borås tidning annonserades en kungörelse om mötet. Anmälan till samrådsmötet gjordes på BEM:s
hemsida. Ca 120 deltagare var med på mötet. Mötet inleddes
med en presentation och därefter svarade BEM på redan inkomna frågor. Det fanns även möjlighet för deltagarna att
ställa frågor. BEM kunde inte ge svar på alla frågor då vissa
kräver mer utredning, vilket kommer ske framöver. Dagen efter mötet publicerade BEM presentationen och en inspelad presentation från Teams på BEM:s hemsida.
Möjligheten att ställa ytterligare frågor inom samrådet var till
och med igår (10/5), men om Viskans vattenråd har synpunkter går det bra att inkomma med dessa idag eller imorgon.
AF går igenom den preliminära tidplanen för tillståndsprövningen.

SW41260234/1
SW41220454/1

Just nu befinner projektet sig i samrådsprocessen. Denna påbörjades i november 2020. BEM håller också på att ta fram
teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning parallellt.
I oktober är förhoppningen att ansökan för verksamheten ska
lämnas in till mark- och miljödomstolen. Denna kommer att
kungöras under våren 2022 och sedan skickas på remiss.

4

PLANERAD VATTENVERKSAMHET
AF går igenom planerad vattenverksamhet.
BEM kommer att söka tillstånd till ytvattenuttag från Tolken
om 32 000 m3/dygn i medeltal per månad (motsvarande 370
l/s), dock högst 40 000 m3/dygn under ett och samma dygn
(motsvarande 463 l/s). Siffrorna avser worst case scenario
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2050, det vill säga om allt dricksvatten måste tas från Tolken.
I normalfallet kommer dock Öresjö och Tolken att användas
samtidigt och ca 50 % kommer att tas från respektive sjö. Ansökan kommer även att omfatta tillstånd till att utföra tillhörande anordningar så som intagskonstruktion och intagsledning. Eventuellt kommer även en regleringsstrategi för Tolken
att ingå. Det finns idag en regleringsstrategi för Tolken idag
som Vattenfall råder över.
AU: Vilken volym får Vattenfall tappa?
AF: De har en viss nivå i sjön som de måste rätta sig efter, jag
kommer till denna snart. Men de har en vattendom från 1928
som de håller sig inom.
Just nu är landanslutningar under utredning. Tanken är att dra
vatten från en av djuphålorna i Tolken till Sundholmen där
Borås Stad äger en fastighet. Vattnet kommer sedan pumpas
upp till ett vattenverk någonstans i närheten. Ledningsdragningen på land ingår inte i tillståndsansökan. Tanken är att använda sig av styrd borrning.
AF visar bilder på förslag till råvattenpumpstation på Sundholmen.

5

OMRÅDETS HYDROLOGI
AF går igenom områdets hydrologi.
Tolken har avrinningsområde på 66 km2, Viskans avrinningsområde från Tolken till inloppet i Öresjö är 360 km2. Tolken är
Viskans källsjö.

SW41260234/1
SW41220454/1

AF går igenom och visar bilder på hur stor del av Viskans flöde
som kommer från Tolken, andelen blir mindre ju längre nedströms man kommer.
TR: Var kommer vattenverket att placeras, jag trodde det
skulle ligga vid Sobacken?
AL: Vattenverket kommer att placeras någonstans mellan
Äspered och Dalsjöfors, exakt var vet vi inte än, det är under
utredning.
TR: Har inte placering vid Sobacken diskuterats tidigare?
AL: För de andra utredda alternativen, exempelvis Frisjön, kan
det ha varit aktuellt men inte för Tolken.
Det finns befintliga vattenverksamheter i Viskan ner till Öresjö.
Dels dämmet vid Tolkabro, dels ett antal kraftverk. Det största
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kraftverket är Gingri som tillhör Vattenfall. Det finns även tre
mindre kraftverk – Boga Kvarn, Ågården och Kröklingsfors.
Den befintliga vattendomen för Tolken är från 1928. Vattendomen tillåter 2.4 meters nivåreglering i Tolken. Det som regleras är det dämme som finns vid Tolkabro i norra Tolken. Vattendomen tillåter nolltappning i Viskan, vilket troligen förekom
även regelbundet före regleringen.
Vattenfall har rådigheten över dämmet vid Tolkabro. Vattenfall
tillämpar en reglering av Tolken i syfte att jämna ut flödet i
Viskan och strävar efter att undvika låga nivåer under sommaren. Vattenfall varierar nivån i Tolken ungefär 1.2 meter (övre
delen av det enligt vattendomen tillåtna spannet). Vattenfall
tillämpar också en frivillig minimitappning på 300 l/s. Under
vissa tillfällen har de gått under denna, men generellt följs
den.
AF går igenom historiska vattennivåer i Tolken och visar bilder
på detta.
AU: Hur mycket påverkar ert uttag nivån i Tolken?
AF: Jag kommer strax visa bilder på detta.
AF går igenom historiska flöden från Tolken. Vad vi kan se är
att Vattenfall sällan gått under den frivilliga minimitappningen
på 300 l/s. Variationer har skett i flödet utifrån vilken nederbörd och tillrinning det har varit. Under början av 2020 var flödet från Viskan under en kortare period uppe i 8.5 m3/s vilket
är det högsta flödet någonsin.

SW41260234/1
SW41220454/1

AF går igenom historiska flöden från Tolken uppmätta vid Bosgården (uppströms Gingri) 2018. Minimitappningen på 300 l/s
var under sommaren 2018 större än flödet vid Bosgården.
Detta berodde troligtvis på att vattnet avdunstade på vägen,
det kan också ha varit så att andra aktörer tagit vatten från
Viskan.
AF går igenom pågående studie av regleringsstrategi.
BEM:s önskemål är att undvika låga vattennivåer och flöden
under sommaren. Metoden för detta är att ha en lägre tappning under vintern/våren och ökade nivåer i sjön under våren.
Sjön sjunker sedan under sommaren, men från ett högre utgångsläge.
AF visar två diagram kring hur den pågående studien av regleringsstrategin ser ut.
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AU: Kommer ni göra upp regleringen med Vattenfall så att de
inte släpper vatten medan ni vill behålla det i sjön?
AF: Vi för just nu diskussioner med Vattenfall gällande rådigheten över dämmet i Tolkabro. Exakt hur det kommer att se ut
vet vi inte, men regleringsstrategin kommer att resultera i en
mindre mängd vatten för vattenkraften.
AU: Kan ni inte köpa ut Vattenfall för att slippa intressekonflikten mellan att använda vattnet för dricksvatten och för kraftproduktion?
AL: Det är också ett alternativ.
Strategin som studerats går ut på att höja nivån i sjön under
vintern och våren för att undvika att vattnet sjunker för
mycket under torra somrar. I strategin går tappningen från
sjön aldrig under 300 l/s.
De olika kurvorna i diagrammen som AF visar motsvarar:
370 l/s – 2050, om allt vatten tas från Tolken.
250 l/s – nutid, om allt vatten tas från Tolken
125 l/s – nutid vid normaldrift, det vill säga då hälften av vattnet tas från Tolken och hälften från Öresjö.
BEM kommer att jobba vidare med regleringsstrategin framöver. Andemeningen med projektet är att hålla sig inom samma
nivåer som Vattenfall och att tillämpa samma minimitappning.

6

FORTSATT ARBETE FRAMÖVER
AF går igenom vilka kommande studier som kommer att göras
och hur arbete ser ut framöver.

SW41260234/1
SW41220454/1

BEM kommer att fortsätta med fler hydrologiska studier och
även andra utredningar. Det finns flera allmänna intressen
kring Tolken och Viskan, bland annat strandskydd, naturreservat, häckande storlom och mycket annat att ta hänsyn till. Det
finns även ett Natura 2000 område nedströms Viskan att beakta.
Det kommer även att göras ett antal biologiska undersökningar exempelvis kring bottenfauna och musselbedömning.
BEM har även påbörjat tappningsundersökning.

4

FRÅGOR
AU: Om ni får rätt att sköta dämmet vid Tolkabro, då skulle ni
spara vatten under våren om jag förstår er rätt. Som jag för-

7 (10)

Åtgärd

Filnamn:

PWAA0000-PL-MDMI-007

Sida:

8 (10)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

MDMI

Minnesanteckningar från
möte med Viskans vattenråd

Mötestyp:

Status:

Projektmöte

Gällande

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Klara Nylander, Setterwalls advokatbyrå

PW

AA

0000

2021-05-11

Punkt

Ansvar
stått det så är det inte bara problem med torrläggning nedströms Viskan, utan även problem med för mycket vatten och
översvämningar. Om ni sparar vatten i Tolken kommer det då
att minska risken för översvämningar nedströms?
AF: Det finns tillrinning även nedströms som vi inte kan styra
över. Vi fortsätter att utreda den frågeställningen
TR: Om ni eftersträvar en jämn nivå i sjön och det kommer
kraftig nederbörd, vad gör ni då?
AF: En möjlig lösning är att förhandstappa vid förväntad nederbörd, men vi kommer att ligga på en ganska hög nivå under vinter och vår. Det är dock något vi får studera vidare.
AU: Har jag uppfattat det rätt att om ni kan reglera Tolken så
skulle det i princip innebära en jämnare nivå i sjön?
AF: Vi tror utifrån simuleringsresultatet att det blir ungefär
samma.
MB: Kan det bli problem för er strategi om det kommer för lite
nederbörd under vintern?
AF: Utifrån den statistik vi har bör det inte bli ett problem under vintern, det har historiskt alltid varit god tillrinning under
höst, vinter och vår. Det har dock varit mindre tillrinning under
sommaren.

SW41260234/1
SW41220454/1

AU: Om ni tar vatten till dricksvatten blir det väl mer vatten i
avloppsreningsverket också?
AL: Ja, om vattenproduktionen i Borås Stad ökar så ökar även
inflödet till Sobackens avloppsreningsverk och därmed ökar
även utflödet från Sobacken. Det kommer att ske oavsett var
dricksvattnet kommer ifrån. Skillnaden blir att hälften av
dricksvattnet framöver kommer att tas från Öresjö och hälften
från Tolken när projektet är i mål. Under renoveringen av
Sjöbo vattenverk, vilket beräknas ta cirka ett år, kommer
dricksvattnet endast att komma från Tolken under förutsättning att vi stänger av Sjöbo vattenverk helt.
PM: Tolken blev ju utvald i förstudien som bästa alternativ,
men Säven var också ett av alternativen. Lägger man inte alla
ägg i en korg när man bestämmer sig för att ta dricksvatten
från två sjöar i samma vattensystem?
AF: Det som framgick av förstudien var att Tolken var det
bästa alternativet. Säven var också ett alternativ men bland
annat var svårigheten med Säven att det inte finns någon vattendom.
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TR: Med tanke på förändrade flöden och förändrade vattenstånd, hur tror ni det sammanfattningsvis kommer att påverka
människor, miljö och verksamheter?
AF: Vi tror inte att det kommer att påverka så mycket, det är
främst påverkan på kraftstationerna som kommer bli aktuellt
då dessa inte kommer att kunna producera samma mängd el
som tidigare. Vårt mål är att inte ändra minimiflödet på 300
l/s.
TR: Kommer uttaget innebära en ökad risk för förändringar på
grundvatten eller för översvämningar?
AF: Nej, vi tror inte det. Vår målbild är att förändra så lite som
möjligt.
TR: I samrådsunderlaget så nämns jord- och skogsbruk överhuvudtaget inte, det tycker jag är anmärkningsvärt.
AF: Jag har inte samrådsunderlaget framför mig så jag kan
inte säga säkert att det inte nämns, men vi noterar det.

SW41260234/1
SW41220454/1

MB: Varför har ni inte utrett alternativet att bygga ett nytt vattenverk vid Öresjö?
AF: Sårbarheten är för stor för detta alternativ utifrån ett redundans- och säkerhetsperspektiv. Vi kan generellt inte placera ett nytt vattenverk intill ett befintligt. Frågan har varit
uppe men alternativet är ur ett redundans- och säkerhetsperspektiv inte aktuellt.
MB: Om Ulricehamns kommun skulle vilja göra Tolken till en
dricksvattentäkt i framtiden, skulle det innebära problem för
er?
AF: Frågan har varit uppe, vi har pratat med referensgruppen i
Ulricehamns kommun och har haft uppe frågan tidigare. De
svarade då att de inte var intresserade av Tolken som dricksvattentäkt. Vi har ett möte med Ulricehamn snart igen och
kommer att föra vidare diskussioner. Ulricehamn har grundvattentäkter för dricksvatten idag och som jag har förstått det vill
de gärna fortsätta använda dessa.
MB: Om Ulricehamns kommun skulle växa ännu mer och kommunen behöva mer dricksvatten kan det tänkas att det blir aktuellt.
AF: De områden som borde beröras är i sådant fall mindre
samhällen som Nitta och Hökerum och så vidare. Antingen
borde dricksvatten tas från vår dricksvattenproduktion genom
att det dras en ledning till dessa områden eller får vatten tas
från grundvattenverk med grundvattentäkter, vilket är vanligt i
mindre samhällen. Men som sagt, vi för diskussionerna vidare
med Ulricehamn kommun.
MB: Kommer uttaget påverka våra recipientkontroller? Vi börjar i Tolken.
AF: Jag har inte funderat på detta så jag kan inte svara helt
säkert. Vi får återkomma när vi vet mer.
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Mötet avslutas.
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Information och samrådsmöte
Viskans Vattenråd
Datum: 2021-05-11

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Agenda
1. Välkomna
2. Presentation av mötesdeltagare
3. Information om projektet
4. Tillståndsprocessen och juridiska förutsättningar
5. Planerad vattenverksamhet
6. Områdets hydrologi och befintliga vattenverksamheter

7. Preliminära hydrologiska studier
8. Allmänna intressen och kommande biologiska utredningar
9. Frågor?
10.Samrådstid och fortsatt arbete

Dricksvattenförsörjningen

Vattenverk

Borås Stad

Sjöbo
Dalsjöfors
Rångedala
Bredared
Hedared
Totalt

Borgstena

Fristad
Gingri

Hedared
Bredred

Sparsör

Rångedala

Sandhult
Frufällan

Sjöbo

Äspered

Tosseryd
Sjömarken
Dalsjöfors

Sandared
SLÄTTHULT

Gånghester
Dannike
Rydboholm
Aplared
Viskafors
Svaneholm
Kinnarumma

Antal anslutna personer
92 795
6 815
317
267
219
100 413

Bakgrund
▪

Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren genomfört
utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i
ett flergenerationsperspektiv.

▪

Både grundvatten- och ytvattentäkter har ingått i utredningen.

▪

Redundansen i dricksvattenförsörjningen behöver förbättras.

▪

Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas.

▪

Kapaciteten behöver ökas för stadens utveckling med nya
invånare och nya företag/verksamheter.

▪

Sjöbo vattenverk som är från 1932 behöver renoveras.

▪

Målsättningen har varit att ta fram det alternativ som ger den
mest fördelaktiga vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år
2050.

Prognos framtida dricksvattenproduktion
Sjöbo vattenverk

Handlingsalternativ – Överblick

Yv A

Tolken

Yv B

Säven

Yv C

Frisjön

Gv A

Bollebygd

Gv B

Varnum

Inf A

Bollebygd
(inf. Gesebols
sjö)

Inf B

Varnum
(inf. Tolken)

Inf C

Dalsjöfors
(inf. Tolken)

Förstudie av alternativen Frisjön, Säven och Tolken
samt grundvattentäkterna

Långsiktig hållbar
dricksvattenförsörjning i
Borås Stad

Genomförandetid
Inkl. anläggningstid och
rådighet

Leveranssäkerhet
Inkl. reservkapacitet,
redundans inmatning och
separata
avrinningsområden

Vattenkvalitet
Inkl. råvattenkvalitet,
föroreningsrisk, hälsorisk
och estetisk kvalitet

Socialt och miljö
Inkl. motstående intressen,
energiförbrukning,
kemikalier och
miljökonsekvenser

Ekonomi
Inkl. investering och drift
och underhåll

Tolken har bäst förutsättningar
Förstudien visar att Tolken har de bästa förutsättningarna som
råvattentäkt:
▪ Tolken har en långsiktig hållbar uttagskapacitet.
▪ Tolken har den bästa råvattenkvalitén
–

▪
▪
▪
▪

Ger en enklare reningsprocess med lägre kemikaliebehov osv.

Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa
vatten till Borås.
Tolken medför redundant inmatning i dricksvattennätet jmf. med
Sjöbo vattenverk. Kan även erbjuda redundans för Dalsjöfors.
Tolkenalternativet medför lägst driftkostnader främst på grund av
sjöns vattenkvalitet och lokalisering.
Tolken har pekats ut som regionalt viktig dricksvattenresurs
av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sammantaget bedöms Tolken vara det mest fördelaktiga och
kostnadseffektiva alternativet.

KF – Inriktningsbeslut 2020-10-15
Inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning
Beslut:
▪

Kommunfullmäktige beslutade att sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om
framtida dricksvattenförsörjning.

▪

Kommunfullmäktige gav Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att
– genomföra detaljstudier av Tolken som framtida dricksvattentäkt.
– att inkludera studier av hur ett vattenskyddsområde kan se ut och hur det
påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.
– att bevaka vattenförsörjningen ur ett större regionalt perspektiv.

Investeringsbeslut kommer i ett senare skede och är beroende på vad detaljstudien
visar.

Projektfaser och övergripande aktiviteter
Preliminär tidplan
2020-10

ca 32 mån

2021-12

FAS 1

(Programskede)

FAS 3

FAS 2

Investeringsbeslut

(Avlämning och
uppföljning)

(Genomförande)

FFU

Initiering

Anbud
Kontrakt

Definiering
och tillstånd

Byggnation

Driftsättning,
provdrift och
prestandaprov

Förprojektering och kalkyl

Beslutsunderlag

2020-11
2021-1

2021-3

2021-10

2021-11
2022-8

Sammanfattning samrådsmöte 26/4
▪

Den 26 april genomfördes ett digitalt samrådsmöte med
allmänheten.

▪

500 inbjudningar hade skickats till boende, fastighetsägare och
intressenter kring sjön Tolken.

▪

I Ulricehamns Tidning och Borås Tidning annonserades en
kungörelse om mötet.

▪

Anmälan till samrådsmötet gjordes på vår hemsida.

▪

Ca 120 deltagare var med på möte.

▪

Mötet inleddes med en presentation och därefter svarade vi på
redan inkomna frågor. Därefter fanns det möjlighet för deltagarna
att ställa frågor.

▪

Dagen efter publicerade vi presentationen och en inspelad
presentation från Teams på vår hemsida.

Sammanfattning samrådsmöte 26/4
▪

Möjlighet finns att ställa ytterligare frågor fram tills den 10 maj för
att vara säkra på att de hanteras inom ramen för tillståndsprocessen.

▪

Tidplan för tillståndsprövningen.

Nov 2020-

Maj 2021
Samrådsprocess

Dec 2020 –
Sept 2021
TB och MKB,
kompletterande
undersökningar

Okt 2021
Ansökan om
tillstånd till
MMD

Vår 2022
Ansökan
kungörs och
skickas på
remiss

Planerad vattenverksamhet
▪

Tillstånd till ytvattenuttag
- 32 000 m³/dygn i medeltal per månad (motsvarande ca 370 l/s)
- dock högst 40 000 m³ under ett och samma dygn (motsvarande 463 l/s)
I normalfall kommer Öresjö och Tolken användas samtidigt. Ovanstående uttag kan bli
aktuella när Sjöbo vattenverk renoveras eller när redundant behov så kräver.

▪

Tillstånd till att utföra tillhörande anordningar så som intagskonstruktion och
intagsledning

▪

Regleringsstrategi för Tolken kommer att studeras och eventuellt ingå i
tillståndsansökan

Övrigt som kommer att ingå ansökan:
▪

Skadebegränsande åtgärder och skadeavhjälpande villkor

▪

Tid för oförutsedd skada

▪

Uppskjutna prövningar

Landanslutning under utredning

Förslag till råvattenpumpstation, Sundholmen

Områdets hydrologi
▪

Tolkens avrinningsområde: 66 km2

▪

Viskans avrinningsområde (från Tolken
till inloppet i Öresjö): 360 km2

▪

Tolkens avrinningsområde motsvarar ca
18%

Figur: Viskans delavrinningsområden fram till inloppet i
Öresjö. Tolkens avrinningsområde visas runt sjön.

Tolkens del i Viskans flöde

Befintliga vattenverksamheter
Dämmet i Tolken

Kraftverk i Viskan
▪

Boga Kvarn

▪

Ågården

▪

Gingri

▪

Kröklingfors

Reglering av Tolken
Vattendom (från 1928)

▪

Tillåter ca. 2,4 m nivåreglering i
Tolken

▪

Tillåter nolltappning i Viskan
(förekom troligen regelbundet före
reglering)

Dagens reglering
▪

Jämnar ut flödet i Viskan

▪

Främst genom att öka lågflöden

▪

Undvika låga nivåer under
sommaren.

▪

Varieras ca. 1,2 m (övre delen av
spannet)

▪

Frivillig mintappning på 300 l/s

Historiska vattennivåer och flöden
▪ Historiska nivåer i Tolken

Låga
sommarnivåer
kring 226,6

Historiska vattennivåer och flöden
▪ Historiska flöden från Tolken 1995-2021
Maxtappning
feb 2020

Historiska vattennivåer och flöden
▪ Historiska flöden från Tolken och vid Bosgården (uppströms
Gingri) 2018
Mintappningen
större än
flödet vid
Bosgården

Pågående studie av regleringsstrategi
▪

Önskemål
– Undvika låga vattennivåer och flöden under sommaren

▪

Metod
– Lägre tappning under vintern/våren
– Ökade nivåer under våren
– Sjön sjunker under sommaren, men från ett högre utgångsläge

▪

Resultat
– För sommaren 2018 erhölls med vattenuttag nivåer i samma
storleksordning som de faktiska nivåerna 2018

Pågående studie av regleringsstrategi
Dämningsgräns

Sänkningsgräns +1,2m

Fortsatta hydrologiska studier
▪

Påverkan på vattenståndet i sjön och flödet ur Tolken till Viskan
till följd av vattenuttaget

▪

Hur denna påverkan kan minimeras genom annorlunda reglering
av Tolken

Allmänna intressen i Tolken
▪

Mycket högt naturvärde enligt Borås Stads
naturvårdsprogram

▪

Rikt fågelliv inkl. häckande storlom

▪

Lindö fågelskyddsområde inrättat för
skyddsvärd art

▪

Tolken är rik på fiskarter inkl. öring, sik,
siklöja, gös, ål och lake.

▪

Sundholmens naturreservat

▪

Strandskydd

Teckenförklaring

Karta från Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur

Allmänna intressen i Viskan
▪

Höga artvärden inkl. öring och stormusslor så som flodpärlmussla och äkta målarmussla

▪

Bland häckande fågelarter förekommer forsärla och strömstare

▪

Riksintresse Naturvård; Hökerum och Gingri, samt riksintresse Friluftsliv och Kulturmiljövård

▪

Natura 2000-området Mölarp och Kröklingshage

▪

Två naturreservat; Mölarp och Krölingshage

Teckenförklaring
Naturreservat
RI Kulturmiljövård
Natura 2000
RI Friluftsliv
RI Naturvård

Karta från Länsstyrelsens informationskarta

Biologiska undersökningar
-

Landinventering inkl
naturvärdesinventering vid
landanslutningarna (maj-juni)

-

Inventering av vattenvegetation
(juli – aug) och bottenfauna
(sept - okt) vid
landanslutningarnas grundomr.

-

Inventering av bottenfauna och
fisk i närmast
nedströmsliggande strömsträcka

-

Bedömning av stormusslor och
fisk i Gingri naturfåra

-

Tappningsundersökning

Karta från Länsstyrelsernas karttjänt Informationskartan Västra Götaland

Frågor?

Samrådstid och fortsatt arbete
Här kan du lämna dina synpunkter:
▪

Via Borås Energi och Miljös hemsida: https://borasem.se/nyttvattenverk

▪

Via e-post till: info@borasem.se

▪

Per post till: Borås Energi och Miljö, Box 1713, 501 17 Borås

Senast dag att inkomma med synpunkter är den 10 maj 2021
Efter samrådet:
▪

Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse

▪

Synpunkterna kommer bl.a. att beaktas vid framtagande av
ansökningshandlingarna så som miljökonsekvensbeskrivning och teknisk
beskrivning

Kontakt
Borås Energi och Miljö AB
Anders Fransson
Mobil: 0768-88 74 76

E-post: anders.fransson@borasem.se

Bilaga 8.1

Från: Anders Fransson
Skickat: den 7 april 2021 16:28
Till: Johan.Wahlander@jordbruksverket.se
Ämne: Sv: Samråd enligt miljöbalken om tillstånd till uttag av vatten från Tolken
Hej,
Tack för återkopplingen och vi noterar ert ställningstagande att inte lämna några synpunkter i
ärendet.
Mvh
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Johan.Wahlander@jordbruksverket.se <Johan.Wahlander@jordbruksverket.se>
Skickat: den 7 april 2021 16:25
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Samråd enligt miljöbalken om tillstånd till uttag av vatten från Tolken
Hej!
Jordbruksverket har fått möjlighet att delta i ett samråd enligt miljöbalken om tillstånd till
uttag av vatten från Tolken
Dnr. 3.7.17-06042/2021
Jordbruksverket kommer inte att lämna några synpunkter i ärendet.
hälsningar
Johan Wahlander
Växtskyddshandläggare
Miljöregelenheten
Jordbruksverket
Från: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Skickat: den 1 april 2021 13:05

Till: boras@naturskyddsforeningen.se; bjorn.hellquist@ju.se; christian_2371@hotmail.com;
peter.nils.nilsson@gmail.com; monikahf@hotmail.com; powermetal-666@hotmail.com; rubenoch@outlook.com; info@sodra.com; magnus@rev-ent.se; Jonas.Larsson@vattenfall.com;
Bjorn.Hallblad@vattenfall.com; info@hembygdsforeningen.se; registraturen@boverket.se;
havochvatten@havochvatten.se; registrator@msb.se; registrator@naturvardsverket.se;
smhi@smhi.se; Jordbruksverket <Jordbruksverket@jordbruksverket.se>; trafikverket@trafikverket.se; tekniska@boras.se; samhallsbyggnad@boras.se; boras.stad@boras.se;
serf@serf.se; kommun@ulricehamn.se; Länsstyrelsen Västra götaland (vastragotaland@lansstyrelsen.se) <vastragotaland@lansstyrelsen.se>; registrator@raa.se; peter.branshoj.politiker@mark.se; goteborg@sportfiskarna.se; info@alvraddarna.se; lerbacks.samfallighet@gmail.com; lars.christoffersson@telia.com; niklas.rydin@tingstad.se; Varnum-Marsjöarna Jansson Åke <ake.j@nsson.nu>; lars.joh@ansson.nu; registrator@svk.se; registrator@energimyndigheten.se; Hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se;
borje.brostrom@tele2.se; borje.brostrom45@gmail.com; januhamn@telia.com;
januhamn@algonet.se; Eriksson.tommered@telia.com
Ämne: Inbjudan till samråd
Hej,
Inbjuder härmed till samråd enligt bifogat dokument.
Ni som inte har egen brunn, enskild avloppsanläggning osv. kan bortse från sista stycket i inbjudan.
Med vänliga hälsningar
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se
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-----Ursprungligt meddelande----Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se <naturvardsverket@naturvardsverket.se>
Skickat: den 7 april 2021 12:03
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: NV-03347-21: Samråd inför ansökan om tillstånd till uttag av vatten från Tolken
samt utförande av tillhörande anordningar för vattenförsörjning inom Borås Stad
Hej,
Naturvårdsverket avstår från att yttra sig i rubricerat ärende.
Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne.

Hälsningar Johanna

JOHANNA TORGILSMAN
------------------------------------------------------NATURVÅRDSVERKET
BESÖK: Virkesvägen 2, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2F&amp;data=04%7C01%7CEmelie.Sandberg%40setterwalls.se%7C30456bfed7ec41e35c5308d8fd7dcbf8%7C1ad2400e65af47f0bbbbd5ae78e926
24%7C1%7C0%7C637538064023441636%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=U%2B%2Ba7Cqjshy7hMhZqOwgOFeHJO4cQVJ7EL2p8PeMe04%3D&amp;reserved=0
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet
Läs om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter på https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fhantering-av-personuppgifter&amp;data=04%7C01%7CEmelie.Sandberg%40setterwalls.se%7C30456bfed7ec41e35c5308d8fd7dcbf8%7C1ad2400e65af47f0bbbbd5ae78e926
24%7C1%7C0%7C637538064023451628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=DTjW8AYlVHs83FIs3BUXabjvFGVW2wAUHfNkbo1elRU%3D&amp;reserved=0

Bilaga 8.3

Från: Fredrik Svartengren <fredrik.svartengren@energimyndigheten.se>
Skickat: den 8 april 2021 15:40
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Sv: Inbjudan till samråd
Hej
Vi har inga synpunkter att redovisa.
Energimyndigheten deltar inte i samråd inför ansökan om miljötillstånd eftersom det inte är
vår roll eller inom vår kompetens att göra en bedömning av:
 den enskilda verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning
 de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd
av yttre händelser
 miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Mvh Fredrik
Fredrik Svartengren
Tel. +46 (0)16 544 22 97

Från: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Skickat: den 1 april 2021 13:05
Till: boras@naturskyddsforeningen.se; bjorn.hellquist@ju.se; christian_2371@hotmail.com;
peter.nils.nilsson@gmail.com; monikahf@hotmail.com; powermetal-666@hotmail.com; rubenoch@outlook.com; info@sodra.com; magnus@rev-ent.se; Jonas.Larsson@vattenfall.com;
Bjorn.Hallblad@vattenfall.com; info@hembygdsforeningen.se; registraturen@boverket.se;
havochvatten@havochvatten.se; registrator@msb.se; registrator@naturvardsverket.se;
smhi@smhi.se; jordbruksverket@jordbruksverket.se; trafikverket@trafikverket.se; tekniska@boras.se; samhallsbyggnad@boras.se; boras.stad@boras.se; serf@serf.se; kommun@ulricehamn.se; Länsstyrelsen Västra götaland (vastragotaland@lansstyrelsen.se) <vastragotaland@lansstyrelsen.se>; registrator@raa.se; peter.branshoj.politiker@mark.se; goteborg@sportfiskarna.se; info@alvraddarna.se; lerbacks.samfallighet@gmail.com; lars.christoffersson@telia.com; niklas.rydin@tingstad.se; Varnum-Marsjöarna Jansson Åke
<ake.j@nsson.nu>; lars.joh@ansson.nu; registrator@svk.se; em mynd - funk Registrator extern service <registrator@energimyndigheten.se>; Hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se;
borje.brostrom@tele2.se; borje.brostrom45@gmail.com; januhamn@telia.com;
januhamn@algonet.se; Eriksson.tommered@telia.com
Ämne: Inbjudan till samråd
Hej,
Inbjuder härmed till samråd enligt bifogat dokument.

Ni som inte har egen brunn, enskild avloppsanläggning osv. kan bortse från sista stycket i inbjudan.
Med vänliga hälsningar
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se
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-----Ursprungligt meddelande----Från: anna.cesarini@trafikverket.se <anna.cesarini@trafikverket.se>
Skickat: den 8 april 2021 11:01
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Yttrande Samråd enligt Miljöbalken gällande om tillstånd till uttag av vatten från
Tolken m.m
Hej!
Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2021/41965, Samråd enligt Miljöbalken gällande om tillstånd till uttag av vatten från Tolken samt utförande av tillhörande anordningar för vattenförsörjning inom Borås Stad, Borås kommun.
Trafikverkets yttrande bifogas.
Vänliga hälsningar
Trafikverket
Handläggare:
Anna Cesarini, Samhällsplanering
anna.cesarini@trafikverket.se

Trafikverket
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.trafikverket.se%2F&amp;data=04%7C01%7CEmelie.Sandberg%40setterwalls.se%7C7b893ac0805d413865a108d8fd7ddd2e%7C1ad2400e65af47f0bbbbd5ae78e9
2624%7C1%7C0%7C637538065062983263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=L3VulLl795WC68WwrFix0f7RSiMMkYinnduuvyzVIvo%3D&amp;reserved=0
Telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se

Trafikverket ärendenummer

YTTRANDE

TRV 2021/41965

2021-04-08

Ert ärendenummer

Sidor

-

1(1)

info@borasem.se
Borås Energi och Miljö AB

Trafikverkets yttrande gällande tillstånd till uttag av
vatten från Tolken samt utförande av tillhörande
anordningar för vattenförsörjning inom Borås Stad.
Ärendet
Borås Energi och Miljö AB i Borås Stad inbjuder till samråd enligt 6 kap. miljöbalken för
ansökan enligt 11 kap. miljöbalken om tillstånd till uttag av vatten från Tolken samt
utförande av tillhörande anordningar för vattenförsörjning inom Borås Stad.
Området ligger söder om väg 40 och inom korridor för framtida riksintresse ny järnväg
Linköping-Borås. Området berör även flera fyrsiffriga vägar med statlig väghållning.

Synpunkter
Då Trafikverket i dagsläget inte har något uppdrag i Nationell plan för infrastruktur att
utreda ny järnväg mellan Borås och Ulricehamn så har Trafikverket inga invändningar
mot föreslagen åtgärd med hänsyn till framtida riksintresse.
Handlingarna bör dock förtydliga om uttag av vatten samt tillhörande anordningar för
vattenförsörjning kan komma att påverka annan statlig infrastruktur. Till exempel går
flera fyrsiffriga vägar som väg 1706 och 1708 i närheten av området.
Med vänlig hälsning

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

Anna Cesarini
Samhällsplanerare

Trafikverket
405 33 GÖTEBORG
Besöksadress: Vikingsgatan 2-4

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Anna Cesarini
Planering - Samhällsplanering
Direkt: 010 – 123 42 89
Anna.cesarini@trafikverket.se

Bilaga 8.5

Från: Löfström Claes <Claes.Lofstrom@msb.se>
Skickat: den 9 april 2021 10:07
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: MSB Samråd, Uttag av vatten från Tolken
Till Borås Energi och Miljö AB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mottagit inbjudan till digitalt samråd rörande uttag av vatten från sjön Tolken för dricksvattenproduktion.
MSB har inte för avsikt att delta i det digitala samrådet och avstår även i övrigt från att yttra
sig i ärendet.
Med vänlig hälsning,
Claes Löfström
MSB:s Dnr: 2021-04600

Bilaga 8.6

Från: Anna-Karin Rasmussen <anna-karin.rasmussen@havochvatten.se>
Skickat: den 29 april 2021 16:44
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Samråd enligt miljöbalken om tillstånd till tillstånd till uttag av vatten från Tolken
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat ärende.
Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte att myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i ärendet.

Anna-Karin Rasmussen
Utredare
Miljöprövningsenheten
+46106986109
Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg
Box 11930, SE-404 39 Göteborg
anna-karin.rasmussen@havochvatten.se
www.havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter

SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection Policy, see www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter

Bilaga 8.7

Från: Samhallsplanering <Samhallsplanering@svk.se>
Skickat: den 4 maj 2021 16:10
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Ärende avseende samråd enligt miljöbalken om tillstånd till uttag av vatten från Tolken samt utförande av tillhörande anordningar för vattenförsörjning inom Borås stad

Svenska kraftnät har i dagsläget inga anläggningar eller intressen som berörs i
det aktuella området och har därför inga synpunkter på rubricerad remiss. Vid
eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss via registrator@svk.se.
Ange ärendenummer Svk 2021/1285.
För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för
transmissionsnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029 på
vår webbplats, www.svk.se

Vänliga hälsningar
Lena Granqvist
LENA GRANQVIST
PLANHANDLÄGGARE
FRAMKOMLIGHET OCH SAMHÄLLSPLANERING
SVENSKA KRAFTNÄT
BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG
STUREGATAN 1
TEL 010 475 85 89
LENA.GRANQVIST@SVK.SE
WWW.SVK.SE

Bilaga 8.8
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Från: Åhs Eva <eva.ahs@smhi.se>
Skickat: den 10 maj 2021 08:56
Till: info <info@borasem.se>
Kopia: Registrator <Registrator@smhi.se>
Ämne: VB: Yttrande från SMHI. Vår ref 2021/798/10.1

Här kommer även den bifogade handlingen. Ber om ursäkt.

Hälsningar Eva Åhs
Från: Åhs Eva
Skickat: den 10 maj 2021 08:55
Till: 'info@borasem.se' <info@borasem.se>
Kopia: Registrator <Registrator@smhi.se>
Ämne: Yttrande från SMHI. Vår ref 2021/798/10.1
Inbjudan till samråd gällande tillstånd till uttag av vatten från Tolken samt utförande av tillhörande anordningar för vattenförsörjning inom Borås stad.
Med vänlig hälsning
Eva Åhs
Administratör/ Administrator

SMHI / Swedish Meteorological and Hydrological Institute
Samhälle och Säkerhet / Core Services. Marknad och Beställningar / Market and orders
SE - 601 76 NORRKÖPING
www.smhi.se
eva.ahs@smhi.se
Tel vx/ Phone: +46 (0)11 495 80 66 Fax: +46 (0)11 495 8x xx
Mobiltelefon / Mobile phone: + 46 738684052
Besöksadress / Street address: Folkborgsvägen 17

Bilaga 8.10

Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 10 maj 2021 16:34
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Länsstyrelsens meddelande om avgränsningsamråd Tolken
Hej,
Bifogat i mailet finns Länsstyrelsen meddelande om avgränsningssamråd gällande ansökan
om tillstånd till vattenbortledning ur sjön Tolken i Borås stad.
Länsstyrelsen har hanterat meddelandet i ärende 531-15034-2021.
Handläggare i ärendet är Rebecca Härd, tel. 010-224 54 26.
Med vänlig hälsning,
_____________________________________
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg
vastragotaland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Rebecca Härd
Vattenvårdshandläggare
010-224 54 26

MEDDELANDE

Diarienummer

Sida

2021-05-10

531-15034-2021

1(6)

Borås energi och miljö
E-post: info@borasem.se

Avgränsningssamråd gällande ansökan om
tillstånd till vattenbortledning för
dricksvattenförsörjning ur sjön Tolken i Borås
kommun
Ni har gjort bedömningen att den planerade verksamheten kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan och ni har därför valt att genomföra ett
avgränsningssamråd.
Vad som framkommer under samrådsprocessen ska beaktas vid framtagandet av
ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. En samrådsredogörelse ska
bifogas ansökan.

Ärendet
Borås Energi och Miljö avser att ansöka om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för
att ta ut vatten ur Tolken för dricksvattenproduktion samt att anlägga tillhörande
anordningar för detta. Tolken regleras idag för elproduktion i nedströmsliggande
kraftverk i Viskan. Vid ett framtida vattenuttag kommer vattenreglering även att
behöva ske med hänsyn till dricksvattenintresset.

Miljökonsekvensbeskrivning
I 6 kap. 35 § miljöbalken (MB) och i 16–19 §§ i miljöbedömningsförordningen
(MBF) anges vilka uppgifter som ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB).
MKB:n ska tas fram av den som har sakkunskap om verksamhetens särskilda
förutsättningar och förväntade miljöeffekter. Hur detta har beaktats ska redovisas i
MKB:n.
Detta meddelande syftar till att Länsstyrelsen ska lämna synpunkter på innehållet i
och den detaljeringsgrad på MKB:n behövs för tillståndsprövningen.
Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under samrådet att följande
aspekter är särskilt viktiga att behandla i MKB:n:

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Miljökvalitetsnormer (MKN)
Planerad vattenverksamhet berör flertalet vattenförekomster och sökanden behöver
redovisa påverkan på tillräcklig nivå för att kunna bedöma den ansökt åtgärdens
miljöpåverkan på samtliga. Se bilaga 1 för förteckning av vattenförekomster.
I nuvarande underlag saknas de exakta planerade regleringsnivåerna, vilket utgör
en central del för att kunna bedöma hela verksamhetens påverkan på miljön. Nedan
preciserade underlag behöver tas fram utifrån både planerad regleringsstrategi och
högsta ansökta vattenuttagsmängd.


MKB behöver redovisa eventuell negativ påverkan på möjligheten att
nå MKN i Tolken (Ulricehamn), men även i nedströms liggande
vattenförekomster, se förteckning i Bilaga 1.



Kvalitetsfaktor Syrgasförhållanden bedöms vara dålig i Tolken
(Ulricehamn). MKB:n behöver redovisa på vilket djup vattenuttaget
planeras och om kvalitetsfaktorn syrgasförhållanden påverkas negativt
av det planerade vattenuttaget.



Vid provtagning år 2010 och 2016 visades kadmiumhalter över
gränsvärdet i sediment i Tolken (Ulricehamn). Sökanden behöver
redovisa hur omfattande problemen är och vilka halter som uppmätts i
vattnet. Redovisningen måste inkludera en bedömning av risk att
ämnen frisätts samt hur sökanden kan förhindra att det sker samt om
halten föroreningar kan påverkas av de dåliga syrgasförhållandena.



Kvalitetsfaktorn hydrologisk regim är i dagsläget inte klassad i Tolken
(Ulricehamn). MKB:n behöver tydliggöra i vilken utsträckning
kvalitetsfaktorn påverkas av vattenuttaget.



Gällande biologiska kvalitetsfaktorer behöver det framgå hur det
planerade vattenuttaget påverkar temperaturen i sjön och därmed
livsmiljön för t.ex. bottenfauna och fisk.



MKB:n behöver utreda om en förändrad reglering av sjön Tolken
(Ulricehamn) kan påverka kvalitetsfaktorerna morfologiskt tillstånd
och hydrologisk regim i nedströms liggande vattenförekomster.
Redovisningen behöver inkludera en bedömning av påverkan på
nedströms liggande Natura 2000 område samt förekomster av
flodpärlmusslor och andra stormusslor.



Tolken (Ulricehamn) har ett jämförelsevis litet avrinningsområde.
MKBn behöver utreda hur ansökt vattenuttag samt ändrad reglering
kommer påverkas av framtida klimatförändringar med avseende på
gällande MKN.

Dricksvattenförsörjning


Sökanden har uppgett att de ansökta volymerna i normalfallet inte
kommer vara aktuella att ta ut från Tolken eftersom en fördelning
kommer att ske mellan Tolken och Öresjö. En väntad fördelning är att
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hälften av det aktuella behovet tas ut från respektive vattentäkt.
Länsstyrelsen bedömer dock att de högsta uttagsmängder som
sökanden planerar för, behöver vara de nivåer som utredning och
bedömning av påverkan utgår ifrån. Länsstyrelsen anser därutöver att
det kan behövas förslag till villkor som reglerar vilka uttagsmängder
som får tas ut för de fall två täkter ska användas parallellt.


I gällande ÖP för Ulricehamn från 2015 framgår att Borås stad har
uttryckt intresse för att använda Tolken som vattentäkt så det finns en
medvetenhet kring frågan sedan tidigare. Tolken pekas även ut i
gällande ÖP som ytvattentäkt av intresse att värna som ”resurs för
vattenförsörjningen innan 2050” enligt den vattenförsörjningsplan som
Ulricehamns kommun tog fram i samband med framtagandet av
gällande ÖP. Det framgår dock inte med tydlighet i ÖP:n om även
Ulricehamn gör anspråk på att använda Tolken för dricksvattenuttag
under de närmsta åren samt för hur många invånare i Ulricehamn
Tolken i så fall ska försörja. Om Ulricehamns kommun också avser att
använda sjön för vattenförsörjning i någon omfattning behöver
kombinationseffekter av detta analyseras och redovisas.



Väg 40 som är primär rekommenderad led för farligt gods går precis
norr om Tolken. För de fall Tolken blir vattenskyddsområde kan det
eventuellt påverka kraven på räcken etc för vägen. Länsstyrelsen
bedömer därmed att Trafikverket får möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Omprövning av moderna miljövillkor


Den nationella planen för omprövning av moderna miljövillkor
kommer med stor sannolikhet ge en ändrad regleringsamplitud för
Tolkens regleringsdamm. En ansökan för omprövning av tillståndet
ska lämnas in till domstolen senast 2029-09-01, enligt bilaga till
förordningen om vattenverksamhet (1998:1388).



Sökanden behöver därför redogöra om den ansökta verksamheten kan
komma att utgöra en intressekonflikt vid miljöanpassning av
regleringsnivåer. Finns det en risk att denna ansökan föregår en
framtida miljöanpassning av Viskans reglering ur Tolken och därmed
hindrar en miljöanpassning av villkoren gällande reglering och
minimitappning? Sökanden behöver också redovisa vilka
konsekvenser en ändring regleringsnivåer skulle ge den ansökta
verksamheten. Hur säkerställs nivåerna i sjön om vattenuttaget fortgår
och regleringsnivåerna för Tolkens regleringsdamm ändras.

Sjöreglering


Nivån i Tolken kommer enligt uppgift generellt att hållas högre än tidigare
för att utnyttja vattenmagasinet effektivare inför tex torra perioder. Det kan
innebära att marginalerna för att hantera en högflödessituation minskar och
att man kan behöva öka tappningen kraftigt vid sådana tillfällen. Hänsyn
bör tas till hur situationen ser ut nedströms med tanke på risken för
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översvämning. Vid planering av anläggningen behöver man även ta hänsyn
tas till framtida klimatförändringar och dess påverkan på översvämning till
följd av skyfall, höga vattennivåer samt långvarig torka.

Övriga sakområden


En utredning behöver tas fram angående vilka arbetstider som är lämpliga
vid arbeten i vatten utifrån arbetsmetod och biotop samt vilka
skyddsåtgärder som planeras för att minimera påverkan vid nedläggning av
rören på botten. Utredningen ska omfatta hela sträckan och samtliga
arbetsmetoder.



Beskrivning av risk för påverkan på fisk och annan fauna vid
intagsanordningen. I beskrivningen behöver det framgå vattenhastighet,
spaltbredd och gallerutformning. Finns det risk att fisk sugs in?



Det krävs en naturvärdesinventering för de områden som är direkt berörda
av aktuell ansökan och det behövs en naturvärdesinventering på
förstudienivå (kunskapssammanställning) som visar att uttagsledningen har
en lämplig placering i förhållande till tänkt överföringsledning. Detta
behöver utredas i tidigt skede för att inte



Förorenade sediment får inte mobiliseras eller spridas till följd av processer
från vattenuttaget.



Eventuell förekomst av förorenade områden måste utredas och beaktas
innan och i samband med ledningsdragning.



Finns det verksamheter som tar vatten ur Tolken idag och kan påverkas så
måste det beskrivas och bedömas.



Det är angeläget att en kulturhistorisk förundersökning görs inför val av
sträckning på ledningen och placeringen av pumphus. När en korridor valts
behöver en arkeologisk utredning göras av arbetsområdet.

Redovisning av alternativa sätt att nå samma syfte
En redovisning av alternativa sätt att nå samma syfte ska bifogas MKB:n om
Länsstyrelsen särskilt begärt det1. I detta fall anser Länsstyrelsen att det krävs en
redovisning som belyser hur urvalet för att ta fram en ny vattentäkt skett samt
redovisa vilka andra alternativ som varit aktuella och varför de valts bort. Den
värdering som gjorts av de olika alternativen ska tydligt framgå. Det behöver också
framgå om utveckling av befintlig täkt eller ytterligare en täkt i Öresjö varit
alternativ istället för att ta en ny sjö i samma vattensystem i anspråk.

1

17 § punkt 4 Miljöbedömningsförordningen
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av vattenvårdshandläggare Anders Eidborn med
vattenvårdshandläggare Rebecca Härd som föredragande. I den slutgiltiga
handläggningen har handläggare från enheten för vattenmiljö, enheten för
naturärenden, enheten för kulturärenden, enheten för samhällsskydd och beredskap,
enheten för samhällsbyggnad och enheten för förorenade områden deltagit.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
Bilaga 1. Förteckning över vattenförekomster
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Bilaga 1.
Vattenförekomst namn

Vatten-ID

Mogden

WA48621604

Tolken (Ulricehamn)

WA88248320

Viskan (från Tolken Ulriceham till Mogden)

WA60430437

Viskan (Marsjön till Öresjö)

WA96586230

Viskan (Mogden till Marsjön)

WA75331766

Öresjö

WA21583787

Bilaga 8.11

Från: Härd Rebecca <rebecca.hard@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 10 maj 2021 16:37
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Inkomna synpunkter till fel myndighet
Hej!
Bifogade synpunkter, som alla berör planerna på att utnyttja Tolken som vattentäkt, har inkommit till länsstyrelsen i Vattenmyndigheternas samråd som avslutades den 30:e april.
Synpunkterna har kommit in via en webenkät från privatpersoner som är oroliga för följderna
av vattenuttaget. Vi bedömer att dessa synpunkter snarare borde skickats till er på kommunen i ert pågående samråd angående vattenuttaget i Tolken. Länsstyrelsen skickar därmed
över dessa synpunkter då vi bedömer att de inkommit till fel myndighet.
Inom arbetet med vattenförvaltningen är det inte så mycket av synpunkterna vi kan beakta.
Synpunkterna belyser dock behovet av att ordentligt utreda eventuell påverkan på ekologisk
status i Tolken och Viskan i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.

Med vänlig hälsning,
_____________________________________
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg
vastragotaland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Synpunktsid
Datum
Förslag till ändring/komplettering
142
2021-04-06Vill
22:26
inte att det dras en ny
vattenledning från Ås-Tolken till Borås!
Eftersom Borås redan har tillgång till
detta vatten, är det rimligare och
vettigare att ha en reserv-täkt från en
annan källa! Givetvis!

Motivering till ändring/komplettering
Namn
Frank Johansson
Ologiskt att dra en vattenledning, för mångmiljonbelopp, när samma vatten redan nu rinner gratis till
Borås! Det troliga är att vattennivån kommer att vara
lägre än idag vid en ny direktledning. Detta kommer
att försämra naturvärden, och fisket i sjön och i
Viskan. Viskans övre del lär bli väldigt negativt
påverkad, med lite vatten och stor negativ påverkan
på fisklivet. Sjö-livet i Tolken kommer att försämras
avsevärt, särskilt i områden med grunt vatten, som t
ex Rutsviken. Där är det ca 2,5 m djup och med
ganska dyig botten. Där har växtligheten ökat
avsevärt under senare år, i takt med att
vattennivåerna blivit lägre. Lägre vatten-nivåer
påverkar sjö- och båtlivet avsevärt, och inte minst
fisket, och fiskarnas läggning av ägg/rom på grunda
vatten. Om det blir ännu lägre nivåer, kommer sjöfiske- och båt-livet vid Rutsviken och liknade platser
mer eller mindre förstöras.

149

Att påverka så många ekosystem och riskera att
Tina Ryding
förstöra miljön och klimat samt många hushåll i en
annan kommun bör innebära en utförlig och
detaljerad vattenförbrukningsplan för både industrier
och hushåll. Utan en detaljerad plan på hur
vattenförbrukningen skall begränsas så anser jag att
det här enbart är en tillfällig lösning som kommer
medföra större kostnader för våra ekosystem, för
den kemiska statusen, grundvatten och ytvatten och
framförallt landsbygdens vattenförsörjning i
anslutning till tolken.

2021-04-10Då
11:19
vatten redan rinner från tolken till
öresjö är en utökad vattentförsörjning
än den redan ger ej att
rekommendera. Tolken har redan haft
extremt låga vattenstånd de senaste
åren och brunnar har gått i sin. Vår båt
har stått på grund och inte kunnat
användas. Vattnet har blivit varmare
och medfört ökad beväxtlighet vilket
också prover visar med dåliga
syrehalter. Det märks att sjön är
ansträngd. Jag anser att Borås energi
och miljö skall se över sin
vattenförbrukning istället.

Företräder
E-Postadress
du en kommun,
PostadressTelefon
vattenråd, myndighet
Kommenterade
eller
Kommenterade
annan
vattenorganisation?
(VISS
vatten
EU_CD)
(MS_CD)
cgm.frank.johansson@gmail.comSE641259-135060
WA88248320

ryding.tina@gmail.com
Åsavägen 32
0768897778
SE641259-135060
WA88248320

154

2021-04-11tolken
21:03är en alldeles för grund sjö. den
innehåller många olika fiskarter såsom
sik öring gös gädda abborre mört mm.
salamandrar. rikt fågelliv örn . lom
bland annat. tar man så mycket vatten
försvinner lekvikarna för många fiskar
då det redan är bara 1meter djupt
knappt på dom platser då sjön är full. .
sjön blir obrukbar för dom som bor
runt sjön då det inte kommer gå att
bruka badplatser stränder och
båtbryggor . att köra båt mm .pga av
att sjön redan är grund .sjön kommer
att förstöras för både djur och alla
som brukar den på ett eller annat vis.
NEJ Till VattenTäkt!!

tolken är en alldeles för grund sjö. den innehåller
H
många olika fiskarter såsom sik öring gös gädda
abborre mört mm. salamandrar. rikt fågelliv örn . lom
bland annat. tar man så mycket vatten försvinner
lekvikarna för många fiskar då det redan är bara
1meter djupt knappt på dom platser då sjön är full. .
sjön blir obrukbar för dom som bor runt sjön då det
inte kommer gå att bruka badplatser stränder och
båtbryggor . att köra båt mm .pga av att sjön redan
är grund .sjön kommer att förstöras för både djur
och alla som brukar den på ett eller annat vis. NEJ Till
VattenTäkt!!

156

2021-04-12Detalj-utred
12:53
andra alternativ! Ska man
kunna jämföra Tolken med ett annat
alternativ måste de båda vara utredda
lika noggrannt i alla avseenden. Det
finns pengar till detta i projektet,
använd dom på avsett sätt!

Tony Karlstedt
Källsjön Ås-Tolken tål inte ett dygnsuttag på ca 30
000 kubikmeter under 2-4 år då Sjöbo vattenverk
rustas upp. Strandlekande sik, siklöja och gädda
drabbas av uttorkade stränder där rommen dör.
Storlom och skäggdopping får svårt att häcka. Viskan
sinar. Kungsfiskare och strömstare överger området.
Djur- och växtliv utarmas. All normal verksamhet i
början av ån omintetgörs. Sjönära brunnar sinar. Vi
måste ta ansvar för våra efterlevande! VI KAN
ALDRIG FÖRSVARA OSS MED :”DET FANNS INGA
ALTERNATIV”.

SE641259-135060
WA88248320

tony.karlstedt@handels.se
Övre Nabbaviksvagen
070-2329290
SE641259-135060
14
WA88248320

196

2021-04-20Minimitappning
13:49
från regleringsdamm
vid Tolkens utlopp bör sättas till 300
l/s.

Minimitappning från regleringsdamm vid Tolkens
Andreas Jansson
utlopp saknas idag. Vattendomen från 1928 medger
fullständig stängning av regleringsdammen, men
Vattenfall uppger att de själva tillämpar en regel om
300 l/s som minimitappning. Detta är bra, men det
behöver befästas.
Under torra somrar utgörs merparten av vattnet i
Viskan nedströms av Tolkens avrinning.
Syresättningen torde ha påverkats mycket negativt
ett sådant torkår som 2018. Flödet i Viskan mellan
Tolken och Öresjö var extremt litet i juli-augusti
samma år.
2018 års minimum är nivåer och flöden som kommer
att inträffa oftare om Tolken dessutom ska användas
som en stadigvarande ytvattentäkt för Borås
kommun. Borås kommuns förstudie (framtagen av
Sweco AB) föreslår en minimitappning från Tolken till
Viskan på 110 l/s, som kommer att tillämpas under
de perioder hela vattenuttaget tas från Tolken, d.v.s.
i nödsituationer samt även under hela den tid (några
år) då den planerade renoveringen av Sjöbo
vattenverk vid Öresjö pågår. Det skulle innebära att
man medvetet ställer kraven på avtappning till
Viskan på en nivå som understiger Havs- och
vattenmyndighetens skrivningar om att "ekologiskt
flöde behöver säkerställas i vattendraget året om,
alla dagar, och även vid lågvatten".
Det skulle äventyra syresättningen och vattenlivet i

andreas.j@nsson.nu
Ön 2, 51396 Fristad SE641259-135060
WA88248320

1197

2021-04-21Uppmuntra
11:10
fortsatt aktiv reglering för
bibehållen vattenkvalitet och vattenliv
i flödet från Tolken till Öresjö. Tolken
fungerar genom Vattenfalls aktiva
reglering till Viskan som en
utjämnande faktor vid översvämningar
och lågvatten. Detta minskar
översvämningsskadorna och volymen
vatten som går ut över åkermark vid
kortare men mycket intensiva
regnperioder. Vatten som står över
åkermark drar ut näringsämnen som
läcker till vattnet. Vid lågvatten tillser
den aktiva regleringen att Viskan ändå
har ett flöde från Tolken. Ett för litet
flöde minskar syresättningen i sjöarna
nedströms och påverkar vattenlivet
negativt.
Tolkens aktiva reglering kan ses som en
miljökompensation för de på 1800talet sänkta sjöarna nedströms:
Mogden och Marsjön, som fram till
1880-talet hade betydligt större
vattenvolymer. Detta behöver man ha i
åtanke när man betraktar denna del av
vattensystemet och hur flödet från
Tolken skulle se ut utan reglering.

Andreas Jansson
Den miljömässiga vinsten och vikten av Tolkens
reglering saknas i nuvarande plan. Den har positiva
effekter på vattenkvaliteten och dess djurliv såväl vid
förhindrande (fördröjning) av extrema
översvämningar som vid extrem torka.
Vid extrem torka bedöms huvudparten av Viskans
vatten vid utflödet till Öresjö (Fristad) bestå av det
vatten som tappas från Tolken genom dess aktiva
reglering och Vattenfalls frivilliga minimitappning, av
miljöhänsyn. Detta enligt Borås Miljö och Energis
samrådsunderlag "Framtida dricksvattenförsörjning i
Borås", avsnitt 8.2. 2021-03-26.

1266

2021-04-27Det
19:06
stora vattenuttaget som planeras
av Borås kommun bör stoppas.
Regleringsintervallet enligt den
föråldrade vattendomen bör minskas
ner betydligt.

Regleringen av sjön bör endast ta hänsyn till djurliv
och natur i sjön och nedströms, inte kompliceras av
ett stort vattenuttag.
Den nedra halvan av regleringsintervallet enligt
vattendomen används inte idag, och skulle om det
användes orsaka skador på sjön.

Paul Häyhänen

andreas.j@nsson.nu

SE641259-135060
WA88248320

paul.hayhanen@gmail.com
+46721777096
SE641259-135060
WA88248320

1335

2021-04-29Föreslår
13:21 att man initierar en
omprövning av vattendomen för Ås
Tolken så snart som möjligt. Rådande
vattendom är från 1928 och tillåter en
reglering på 2,4 meter samt att
dämmet i Tolkabro stänga och inget
vatten tappas i Viskan. Vattenfall som
reglerar sjön idag har valt att reglera
sjön i ett intervall på 1,2 meter med
hänsyn till miljön i och runt sjön, man
har även valt att tillämpning
minimitappning på 300liter/sekund
med hänsyn till miljön nedströms
Tolken.

Beslut bör inte fattas på rådande vattendom. Beslut Simon Oskarsson
kan få katastrofala konsekvenser för miljön i och runt
Tolken och Viskan. I dagsläget pågår ett samråd
rörande Tolken som ytvattentäkt åt Borås stad. Borås
kommunfullmäktige har gått på rekommendation av
Borås Energi och Miljö AB och Sweco att detaljutreda
Tolken. Problematiken ligger dock i att Sweco
förstudie är oerhört bristfällig. För att tydliggöra
bristerna kan man som exempel se till vilken data
man använt i framtagande av sin regleringsstrategi
för Tolken. Man använder SMHIs data, det finns
ingen mätstation i Tolken och SMHIs data har en
osäkerhet på hela 47%. Vidare viktas
miljökonsekvenserna endast med 2,5% i
poängsättningen som ligger till grund för val av
alternativ vattentäkt.

simon_oscarsson@hotmail.com
52398
0734263513
SE641259-135060
WA88248320
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2021-04-29BEM
17:13
och Borås politiker måste ta ett
stort omtag till varför inte Säven kan
vara en råvattentäkt för Borås
Stad.Tolken levererar
redan stora mängder vatten som
rinner till Öresjö från Viskan.
Säven har 3 gånger så mer vatten
jämfört med tolken och för mig är det
självklart att det måste vara bättre att
ta vatten från två helt
olika vattensystem än från samma som
tolken blir om man har ett verk i
Äspered och ett på Sjöbo.Den
viktningen BEM har utfört kan man
tolka hur som helst och den måste
också göras om på ett professionellt
sätt.
2021-04-30Ändring
12:11 av vattendomen för Tolken.
Dagens vattendom tar inte hänsyn till
miljön, så som den borde. Dagens
vatten ger möjlighet till en sänkning av
vattennivån i Tolken med 2,4m. Redan
vid hälften (1,2m) är det katastrofalt
låga vattennivåer och att då kunna
sänka nivån ytterligare, kommer att få
allvarliga miljökonsekvenser på vatten
och djurliv i sjön. Framförallt som
Tolken är en källsjö och är väldigt
beroende av nederbörd för att fylla sig
igen.

Detta är inte en långsiktig plan av
vattenförsörjningen till Borås Stad utan väldigt
kortsiktig .Vad jag förstår så är Sjöbo vattenverk så
dåligt att det är akut att bygga om för att försörja
Borås Stads invånare med med vatten och då inte
säven har någon vattendom och det kommer att ta
lång tid att göra en ansökan så riktar man in sig på
det lättaste alternativet. Detta kommer att få
mycket stora miljökonsekvenser för både boende,
naturen och
livet i sjön.
Är verkligen Politikerna beredda att investera 1
miljard för så kortsiktiga och osäkra mål
förvattenförsörjning till Borås Stad.

Micael Johansson

micael.johansson1@outlook.com
506 37 Borås
+46704910494
SE641259-135060
WA88248320

Då vattendomen skrevs 1928 togs inga miljöaspekter Mikael Ahremark
upp, utan man var mest intresserad av att kunna få
ut så mycket kraft som möjligt. Vattenfall som numer
sköter regleringen av Tolken, gör det så gott det går
och försöker att inte gå under 1,2m. Men ett
vinstdrivande företag ska egentligen inte kunna spela
ut miljön utifrån ett ekonomiskt perspektiv, så därför
måste vattendomen ses över och snävas åt.

mikael.ahremark@ericsson.com
Vatunga Solvik
0709-874958
1, 516 SE641259-135060
92 ÄsperedWA88248320
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Från: Anders Fransson
Skickat: den 8 april 2021 14:32
Till: outlook_E671A43222344FE3@outlook.com <vingborn@telia.com>
Ämne: Sv: Ersättning
Hej,
Hoppas allt är bra med Er!
Har försökt att sammanfatta ett svar på era frågor enligt nedan.
Ersättning ska utgå för den faktiska skada som uppkommer. I fall där del av en vattenföring
påverkas är det normalt energiförlusten som ska ersättas och ersättningen ska utgå i pengar.
Ersättningen måste enligt lag utgå i ett för allt och kan inte utgå som en årlig ersättning. Detta
innebär att den framtida förlusten ska nuvärdeskapitaliseras med en kalkylränta om 4 %
(praxis) och ett bedömt framtida elpris, för vilket det också finns färsk praxis kring. Om skadan ska bedömas på förhand så är det risk för att det blir en trubbig och schabloniserad bedömning. För att få större säkerhet kan man också sätta ersättningsfrågan på s.k. prövotid,
där det går att iaktta den faktiska skadan. Enligt två domar från Mark och miljööverdomstolen
så är det den befarade skadan som ska ersättas och inte utrymmet i det tillstånd som sökanden får i tillståndet. Går det med fog att bedöma att den faktiska bortledningen blir mindre
än den maximala bortledda volymen så är det den faktiskt bedömda skadan som ska ge rätt
till ersättning. Resterande del kan i så fall bli föremål för anmälan om oförutsedd skada.
Det normala är dock att ersättningsfrågan löses genom att parterna träffar avtal och detta
kommer då i ett senare skede.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: outlook_E671A43222344FE3@outlook.com <vingborn@telia.com>
Skickat: den 7 april 2021 22:05
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Ersättning

Skickades från E-post för Windows 10
Hej Anders!
Vi undrar hur ni har tänkt att ersätta oss för
förlorad produktionsbortfall och hur länge det gäller?
Vänliga hälsningar
Ågårdens Kraftstation
Bengt och Anne-Louise Wingborn

2
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Sammanfattning av Mogdens FVOF:s synpunkter/frågor från möte 2021-0419:


Hur kommer vattenuttaget från Tolken att påverka nivån på Viskan mellan Modgen och Tolken?
 Höstflödet är viktigt för öringen då den leker under denna period. Ett lägre höstflöde innebär en risk.
 Viktigt att titta på hur floran i Viskan påverkas av lägre vattenföring vissa delar av
året. Föreningen gav som exempel att det är problem med sjögull nedströms Modgen.
Vad händer med en ändrad vattenföring nedströms Modgen, ökar spridningen av sjögull eller inte?
 Kommer nuvarande vattendom att ändras?
 Om man ska lagra vatten i Tolken, hur hanterar man en väldigt regnig sommar?
Möjlighet att förhandstappa vid förväntad stor nederbörd?
 Hur kan Modgens FVOV bevaka sina intressen framöver.

Kan utgå ifrån att de är sakägare.

Bilaga 9.3

Från: Johan Eklöf <johan.eklof@gmail.com>
Skickat: den 25 april 2021 21:54
Till: info <info@borasem.se>
Kopia: Miles <miles.barbro@telia.com>
Ämne: Frågor angående vattentäkt och pumpstation, Tolken
Hej
Bifogar några frågor angående den planerade vattentäkten med pumpstation och vattenverk
vid Tolken.

mvh Johan

Johan Eklöf, PhD.
fladdermusforskare och författare
0733-661761

UTE NU!
Mörkermanifestet: Om artificiellt ljus och hotet mot en ursprunglig rytm
........................................................
Nattbakka Natur
fladdermöss, naturvård, populärvetenskap
www.nattbakka.com, www.fladdermus.net

Frågor till Borås Energi och Miljö angående den planerade vattentäkten med pumpstation
och vattenverk vid Tolken.
Johan Eklöf och Miles Mogren för Tolken-Viskan-gruppen/Miljö

•

Kan ni redovisa i detalj hur viktningsmodellen är framtagen för valet av sjön Tolken som
primärt alternativ och förklara hur de olika parametrarna viktas? Det är oklart varför vissa
parametrar väger tyngre än andra.

•

Ås-Tolken är ursprungligen en oligotrof (näringsfattig) sjö. Utmärkande för en sådan är att
den har ett antal typiska både växt-och djurarter med stor känslighet för förändrade
livsbetingelser. Miljöpåverkan i form av kvävenedfall från luftföroreningar, utsläpp från
tidigare okontrollerade enskilda avlopp, kommunala avloppet från Äspered via
Gullestorpssjön till bäcken i Sjötorp m.m. har påverkat vattnet märkbart under de senaste 70
åren. Algblomning med cyanobakterier uppträder numera varje värmeperiod under
sommaren och inte enbart varma augustimånader som förr. Ytterligare frigörande och
cirkulation av näring förväntas bli resultatet av ett stort vattenuttag. Har SWECO tagit detta i
beaktande när man bedömt lämpligheten för Tolken som råvattentäkt av stora
vattenmängder (20 000 – 40 000 kbm/dygn)?

•

Borås Stads koldioxid-strategi lär vara att minska koldioxid-utsläppen årligen med 17 %. Är
detta över huvud taget möjligt med ett så stort grävprojekt som det här handlar om, enligt
förslag Tolken. Sjöförläggning av ledningar, som i Ärtingen-Säven-alternativet, måste vara ett
klart bättre alternativ i detta hänseende. Har någon beräkning gjorts med jämförelse mellan
alternativen?

•

Hur ser planen ut för miljökonsekvensbeskrivning? Vilka inventeringar planerar man att göra,
tex fisk, fågel, insekter, groddjur, fladdermöss, vattenväxter? Vilka förhållanden baseras den
på? Beaktas torrperiod under en torr sommar, dvs worst case och hur tänker man i så fall
kring försiktighetsprincipen och omvänd bevisbörda enligt 11:e kapitlet i miljöbalken?

•

Hur planerar man att utföra egenkontroller i efterhand enligt kapitel 26 paragraf 19 i
miljöbalken som berör Verksamhetsutövarens kontroll och miljörapport? Vem utför dessa?
Och hur ser beredskapsplanen ut om läget för Tolkens miljö i dessa kontroller visar sig vara
värre än nuvarande beräkningar?

•

I en miljörapport från Borås stad 2020 (sammanfattad av Miljöförvaltningen 2021) framgår
att kommunens fysiska planering (punkt 3c) ”ska anpassas till framtidens klimat- och
väderfenomen… ” och ”kartlägga framtida klimateffekter som beskriver risker inom
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, ras, skred och översvämningar.” I dessa klimateffekter
torde torka vara en självklar parameter. Tolken riskerar stora fluktuationer och den torra
sommaren 2018 visade med tydlighet hur framtiden kan komma att se ut för sjön.
Vattennivåerna året efter (2019) var rekordlåga. Hur ställer sig Borås energi till detta?

•

I ovannämnda rapport (punkt 5a) står också att Borås stad ska ”Skapa en samlad bild av den
gröna och blå strukturen i kommunen”, ”värna viktiga korridorer” och ”Kartlägg kommunens
blå och gröna infrastruktur.” Pumpstationen planeras intill Sundholmens naturreservat, just
en sådan viktig grön struktur som åsyftas. Dessutom faller Viskan under både blå och grön
struktur och är en viktig korridor för djurlivet, såväl vattenlevande som insekter, fåglar och
migrerande fladdermöss. Låga vattennivåer hotar växt- och djurliv, inte bara i Tolken, utan
längs hela Viskans flöde. Vilka åtgärder gör Borås Energi (i diskussion med Vattenfall) för att
säkerställa åns vattennivåer och säkra miljön?

•

Hur kommer pumpstationen och vattenverket att utformas. Hur regleras bullernivåer,
ljusföroreningar mm?
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-----Ursprungligt meddelande----Från: Magnus Pettersson <magnus@rev-ent.se>
Skickat: den 25 april 2021 17:43
Till: info <info@borasem.se>
Kopia: Folke Svenson <folke1.svenson@bahnhof.se>; Miles <miles.barbro@telia.com>;
Karl-Gustav Andersson <kalleochelisa@hotmail.se>
Ämne: Frågor beträffande samråd nytt vattenverk Tolken
Hej,
Bifogar dokument med frågor från styrelsen Ås-Tolken fiskevårdsområdesförening.
Mvh,
Magnus Pettersson
Ordförande Ås-Tolken FVOF

2021-04-23
Borås Energi och Miljö
/Nytt vattenverk

Angående vattenprojektet Tolken
Vi inom Styrelsen för Tolkens Fiskevårdsförening med org:nr 802426–8123
ifrågasätter det av Borås Energi och Miljö planerade vattenprojektet i sjön Tolken.
Är så stora vattenuttag som planeras möjliga för sjön Tolken?
Uttag stora som upp till 40 000 m3/dygn kommer att ge oöverskådliga konsekvenser
för all framtid!
Att skapa redundans ur samma vattenkälla (Tolken) ser för oss ut som en omöjlighet.
Sänks vattennivån i sjön kommer det att påverka grundvattennivån för alla boende
runt sjön. Ett flertal områden i sjön kommer att torrläggas och långa, långa stränder
blir följden.
Det kommer att medföra ödesdigra skador på allt fiske och djurliv i Tolken och i
Viskan.
Vi är alla djupt oroade över vår sjö och att det planerade vattenprojektet kommer att
genomföras.

Frågor till Borås Energi och Miljös samrådsmöte 26/4–21
1)

Redovisa i detalj hur viktningsmodellen är framtagen för valet av sjön
Tolken som primärt alternativ och orsaker till de olika
viktningsparametrarna

2) Om vattnet sänks till lägsta nivå enl. Viskans vattendom hur kommer

syresättningen att påverkas i sjön?

3) Kommer det att bli så lite vatten i sjön att det kan bli torrlagt på de grunda

ställena mellan öarna och inne i grunda vikar?

4) Kommer sjön att delas upp i 3 st. mindre sjöar med endast grunda smala

områden där det eventuellt går att passera med båt?

5) Kommer isättningsramperna gå att använda om sjön sänks till 0 läge enligt

Viskans vattendom?

6) Vid rampen vid gamla R40 finns ett sandrev utanför som kan komma att

torrläggas.
Kommer Borås Energi och Miljö att muddra upp så den går att använda
framöver?

7) Sänks vattennivån under lekperioder för fisken kan rommen bli kvar på

torrlagda stränder. Alla fisksorter kommer att beröras.
Hur ersätter Borås Energi och Miljö Tolkens Fiskevårdsområdesförening
detta?

8) Hur lång tid kommer det att ta att renovera Vattenverket vid Öresjö? I

Sweco-s rapport står det att renoveringen tar 1–4 år att genomföra.
Vad stämmer av detta?

9) Finns konsekvensbeskrivning hur fisket och fiskebeståndet påverkas

vid beslut om uttag av vatten?

10) Hur hanterar Borås Energi och Miljö de rödlistade Sjöhjortron som finns på

antal platser i sjön och Strandsprötmossan?

11) Kan Borås Energi och Miljö garantera att inte fågellivet störs i sjön?

Det finns häckande sjöfågel som Storlom, Knölsvan, Skäggdopping,
Ägretthäger, olika sorters Änder mm, och fridlyst Havsörn i fågelreservatet.

12) Enligt ert underlag skall svetsning av rör ske i norra ändan av sjön och

sedan bogseras ut till uttagsstället för vatten.

Hur kommer sjön att påverkas då rör skall sättas ut i sjön?

13) Kommer Borås Energi och Miljö att ersätta Tolkens

Fiskevårdsområdesförening vid bortfall och minskade intäkter från
fiskekortsförsäljning?

14) Skador på fiskets utveckling kommer tveklöst att uppstå. Hur reparerar

Borås Energi och Miljö detta?

15) Brev om undersökning av brunnar mm har sänts ut till vissa boenden runt

sjön Tolken från Borås Energi och Miljö. I vilket syfte? Enligt utskicket skall
formuläret vara insänt senast 10/5–21. Avloppsanläggningarna ska också
redovisas. Varför? De finns ju dokumenterade i kommunen sedan tidigare.

16) Kommer Borås Energi och Miljö att ersätta brunnar som sinar på grund av

att grundvattennivån sänks i och runt sjön Tolken?

17) Kommer sjön att stängas av runt vattenintaget eller bara märkas ut? I så

fall hur stor yta runt vattenintaget kommer att stängas av?

18) Avser Borås Energi och Miljö att ansöka om förnyad vattendom angående

förändrade sänkningsgräns /dämningsgräns i Tolken? Om svar ja vilka
gränser och varför?

För Ås -Tolkens Fiskevårdsområdesförening.

Magnus Pettersson Ordförande

Folke Svenson Sekreterare

magnus@rev-ent.se

folke1.svenson@bahnhof.se

Miles Mogren Ledamot
miles.barbro@telia.com

Karl-Gustav Andersson Ledamot
kalleochelisa@hotmail.se
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Från: G o I Öhlund <ohlund@sjobredared.se>
Skickat: den 26 april 2021 13:25
Till: info <info@borasem.se>
Kopia: Lennart Claesson <lennart.klaesson50@gmail.com>
Ämne: Förslag om direkt vattenuttag mm i sjön Tolken
Hej
Inom ramen för Er samrådsprocess i rubricerade ärende översänds synpunkter från omkringliggande hembygdsföreningar. Förslaget och synpunkterna har diskuterats inom respektive
styrelse, vi efterlyser alternativa lösningar och att kulturlandskapets påverkan också beaktas
och analyseras.
Hälsningar ingrid Öhlund

Synpunkter över förslag från Borås Energi och Miljö AB till uttag av vatten
från Tolken samt utförande av anordningar för vattenförsörjningen inom
Borås Stad.
Borås Energi och Miljö i Borås Stad avser enligt 11 kap Miljöbalken att hos Mark-och
Miljödomstolen ansöka om tillstånd enligt rubricerade vattenföretag.
Enligt utskickade handlingar anges bland annat att planerat uttag av vatten bedöms medföra
en begränsad miljöpåverkan.
Södra Vings hembygdsförening och Äspereds hembygdsförening som verkar inom Tolkens
och delar av Viskans vattensystem vill med nedanstående synpunkter lyfta fram
hembygdsrörelsens perspektiv på det planerade vattenföretaget. En av hembygdsrörelsens
grundsyn är att vi är en del av det levande samhället och i vår vision ingår bland annat att vi
arbetar för att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed över tid och att vi
spelar en aktiv roll i samhällsplaneringen för en hållbar samhällsutveckling.
I stadgarna för Södra Vings hembygdsförening anges också att föreningens målsättning är att
inom Södra Ving slå vakt om bygdens kulturarv och därvid bidra till att alla invånare ges
hemkänsla i orten.
Med detta som utgångspunkt reagerar vi med stor oro över hur våra bygders kulturlandskap
kan komma att påverkas och förändras av det planerade företaget.
Vi befinner oss i ett mycket gammalt kulturlandskap där vattenvägarna spelade stor roll för
etablering av vår tidiga civilisation, allt ifrån järnålder och framåt. Vattnet var inte bara
viktigt för överlevnad utan också en väsentlig del i utvecklingen av olika företag med vatten
som drivmedel. Under senare medeltid etablerades vid Viskans utlopp i sjön Mogden flera
borganläggningar som beboddes av ståthållare som stod kungen nära och som också
utgjorde försvarsanläggningar gentemot dåvarande Danmark. Också på ön Sundholmen i
sjön Tolken var under denna tid, medeltiden, en central boplats med till kungen inflytelserika
släkter. Dessa båda områden är numera naturreservat och har många besökare.
Utmed åsträckan Tolkens utlopp och utmed Viskan till sjön Mogden har ett 20 tal olika kvarn
verksamheter varit etablerade och viktiga mötespunkter för befolkningen och källa för
försörjning. Vattnet ger alltjämt idag möjlighet till lokal energiproduktion. Bygden har
således på olika sätt sannolikt tack vare tillgång till vatten gett upphov till ett rikt
kulturlandskap med lång och vördnadsfull historia. Vi och vi är många som också idag lever i
denna kulturbygd och som vi har vördnad och respekt för.
Vi lever också i en tid med förväntade klimatförändringar där nederbörd respektive torka
sannolikt blir alltmer förekommande och som även utan det planerade vattenföretaget kan
få negativa konsekvenser ur många perspektiv.
Vi ser därför med stor oro vad det planerade vattenföretaget kan ge för konsekvenser
både långsiktigt och kortsiktigt för vår civilisation och för det kulturlandskap vi lever och
verkar i.

Vi anser inte att detta har belysts tillräckligt i handlingarna som Borås Energi och Miljö
presenterat.
Vi efterlyser konsekvensbeskrivning över hur kulturlandskapet kan komma påverkas, där
verksamheter som jordbruk, skogsbruk, övriga näringsverksamhet, fiske, turism, bostadsoch boendeförutsättningarna också belyses.
Vi förutsätter också att konsekvensbeskrivningen presenteras i förhållande till andra
alternativa lösningar.

Tolken den 26 april 2021
Ingrid Öhlund
Ordf Södra Vings hembygdsförening

Svar på dessa synpunkter skickas till
Södra Vings Hembygdsförening
c/o Sjöbredared 110
523 98 Hökerum
och
Äspereds Hembygdsförening
c/o Lennart Klaesson
Sjötorpstrand 5
516 92 Äspered

Lennart Klaesson
Ordf Äspereds hembygdsförening
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Från: Mats & Kristina Eriksson <eriksson.tommered@telia.com>
Skickat: den 29 april 2021 16:52
Till: info <info@borasem.se>
Kopia: januhamn@telia.com; claesahlgren@hotmail.com; miles.barbro@telia.com; Anders
Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Porjekt Lom samråd vattenuttag Tolken

Hej,
I min egenskap av sammankallande för Projekt Lom, en arbetsgrupp inom BirdLife Sverige,
skickar jag över ett yttrande om vattenuttaget från sjön Tolken, inom ramen för det pågående
samrådet.

Bästa hälsningar
Mats Eriksson
Kontaktperson och sammankallande för Projekt Lom, https://projektlom.birdlife.se/
tel. 070-609 94 33
eriksson.tommered@telia.com

BirdLife Sverige
Projekt Lom
c/o Mats Eriksson
Tommeredsvägen 23
437 92 Lindome

29 april 2021
Borås Energi och Miljö
Box 1713
501 17 Borås
info@borasem.se

Samråd om tillstånd till uttag av vatten från sjön Tolken
Projekt Lom1 har inbjudits till samråd enligt 6 kap. Miljöbalken inför en ansökan enligt 11 kap.
Miljöbalken för uttag av vatten från sjön Tolken, med avseende på en bedömning om
eventuell påverkan på häckande storlom.
Tolken är en regelbundet och sedan lång tid nyttjad häckningssjö för storlom, och vi bedömer
att arten årligen uppträder med ett par och under enstaka år två par under häckningstid.
Det genomsnittliga häckningsutfallet är 0,78 ungar per år, på basis av information från nio år
under perioden 2008-2020 med information med tillräcklig precision för en bedömning av
häckningsresultatet. Det ligger över häckningsutfallet för Sverige i stort, och över det intervall
på 0,37-0,47 ungar per par och år som behövs för att balansera mot den årliga dödligheten2.
Tolken kan alltså anses vara en viktig storlomssjö, där det över åren producerats ett
överskott av ungar som har kunnat etablera sig på annat håll.
Storlommen lägger sitt bo nära strandkanten, och variationer i vattennivån är tillsammans
med predation och störningar från friluftslivet de viktigaste orsakerna till misslyckade
häckningar. En konstant vattennivå under ruvningsperioden är den enskilt viktigaste
åtgärden, om man vill bibehålla eller förbättra förutsättningarna för lyckade häckningar.
Under perioden från början av maj till i varje fall skiftet juni-juli bör man undvika att
vattennivån stiger mer än någon-några centimeter eller att den sjunker med mer än ca 30
cm3.

1

Projekt Lom startade sin verksamhet 1994, på ett gemensamt initiativ av Sveriges Ornitologiska Förening och
Svenska Naturskyddsföreningen. Sedan starten har den viktigaste verksamheten varit att övervaka
storlommens och smålommens häckningsutfall. Fältarbetet sker genom en medverkan på frivilligbasis, och
under senare år har ungefär 180 personer medverkat med arbetsinsatser över hela landet. Sedan 2015 är
Projekt Lom en arbetsgrupp inom Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige;
https://projektlom.birdlife.se/.

2

Se tabell 1 i Eriksson, M.O.G. (2019) Projekt Lom 25 år. Nivåer och trender i storlommens och smålommens
häckningsutfall 1994-2018. Sid. 41-45 i Fågelåret 2018, SOF-BirdLife, Halmstad; https://cdn.birdlife.se/wpcontent/uploads/sites/30/2019/12/Fa%CC%8Agela%CC%8Aret-2018_Projekt-Lom-slutversion.pdf.

3

Sid.57-60 i Eriksson. M.O.G. (2010) Storlommen och smålommen i Sverige – populationsstatus, hotbild och
förvaltning. – Sveriges Ornitologiska Förening, Stockholm och Svenska LOM-föreningen/Projekt LOM,
Göteborg; https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/sites/30/2018/10/Lommar-status-hotbild-etc-2010.pdf.

1

Man ska inte utesluta att det förhållandevis goda häckningsutfallet för storlommen i Tolken till
viss del kan förklaras av att det i regel har varit en måttligt sjunkande vattennivå under
ruvningsperioden (enligt figur 6 i samrådsunderlaget).

→ För att inte äventyra fortsatt goda förutsättningar för häckande storlom måste den nya
regleringsstrategin för sjön anpassas till kravet på en konstant eller bara måttligt
sjunkande vattennivå under perioden maj-juni.

→ Kan man inte tillmötesgå detta krav kan det vara fråga om en skada eller förstörelse av
artens fortplantningsområde, i den mening som avses i 4§, punkt 4, i
Artskyddsförordningen (2007:845). I ett sådant läge förutsätter den nya regleringsstrategin
en dispens från Länsstyrelsen, enligt 14§ i Artskyddsförordningen.
Kontaktperson i ärendet är Mats Eriksson (tel. 070-609 94 33,
eriksson.tommered@telia.com).

Lindome den 29 april 2021

Mats Eriksson
Mats Eriksson
Kontaktperson och sammankallande för Projekt Lom, arbetsgrupp inom Sveriges Ornitologiska
Förening – BirdLife Sverige
Postadress: Tommeredsvägen 23, 437 92 Lindome, e-post: eriksson.tommered@telia.com
tel. 070-609 94 33

2
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Från: info
Skickat: den 5 maj 2021 10:48
Till: 'lars.christoffersson@telia.com' <lars.christoffersson@telia.com>
Ämne: Sv: Skrivelse med anledning av samråd vattentäkt Tolken
Hej,
Tack för dina synpunkter och vi noterar detta som ett led i samrådsprocessen och i vårt fortsatta arbete med tillstånd för ytvattenuttag i Tolken.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: lars.christoffersson@telia.com <lars.christoffersson@telia.com>
Skickat: den 4 maj 2021 14:24
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Skrivelse med anledning av samråd vattentäkt Tolken
Hej.
Jag bifogar en fil med skrivelse från Mogdens FVOF. Jag önskar ett bekräftande svar från Er
att dokumentet tagits emot.

För styrelsen i Mogdens FVOF
Lasse Christoffersson

Säby säteri 101
523 98 Hökerum
0707-99 05 34

2

Synpunkter från Mogdens fvof i samband med samrådsförfarande Tolken.

Efter att ha deltagit i två samråd, enskilt för Mogdens fvof 2021-04-19 och allmänt, 2021-0426, vill vi lämna följande synpunkter att beakta i arbetet med den kommande
miljökonsekvensbeskrivningen.
Angående flödet i Viskan betonas att öring är en höstlekande art och vattenflödet i Viskan
nedströms Tolken är av avgörande betydelse för reproduktion och lyckad yngelöverlevnad.
Det är alltså inte bara sommartid som en miniminivå på flödet förutsätts för att
öringstammen inte ska skadas, det gäller även höst och vinter.
Vidare bör förekomsten av den invasiva arten sjögull studeras med avseende på risker för
spridning vid ändrade vattenflöden. Sjögullförekomsten i Viskan i Hökerum har under några
år bekämpats av Ulricehamns kommun med mycket tveksam framgång. En spridning av
arten kommer att få stora ekologiska konsekvenser för hela Viskans vattensystem.
Vid samrådet 2021-04-26 togs 2018 som exempel på år vid analys av vattennivåer i Tolken
och flödet i Viskan. Värt att notera och beakta är att invärdet avseende flödet i Viskan var
avsevärt högre än värdet vid årets slut. Två, eller flera, på varandra följande torra år torde
skapa förutsättningar som inte redovisats. Ett uttag av vatten ur Tolken skulle rimligen
ytterligare försvåra en vattenföring som inte åsamkar djurlivet i Viskan nedströms Tolken
skada.
En annan aspekt på detta är att samtliga övriga tillflöden till Mogden under torråret 2018 var
i stort sett torrlagda. Enstaka djupare partier av Aspanäskanalen, Säbykanalen och
Gammeltorpaån (Sjöslättsån) höll vatten men något flöde var det inte fråga om. Viskans
vatten från Tolken var under perioder 2018 det enda vatten som rann in i sjön.

FÖR Mogdens fvof

Lasse Christoffersson
Säby säteri, Hökerum
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Från: info
Skickat: den 5 maj 2021 15:44
Till: 'Arne Fransson' <arne.fransson@gmail.com>
Ämne: Sv: Tolken
Hej,
Tack för dina synpunkter och en grundläggande målsättning är att vi ska öka redundansen i
dricksvattenförsörjning.
Av det skälet är det viktigt att vi bygger ett nytt vattenverk med en ny inmatningspunkt i
dricksvattennätet och att det
nya vattenverket försörjs från en ny vattentäkt. En ny vattentäkt har varit en förutsättning i
alla de utredningarna vi
har genomfört och är viktigt för Borås framtida dricksvattenförsörjning. Skulle vi bygga ett
nytt vattenverk vid Öresjö
får vi ingen redundans på vattentäkten.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Arne Fransson <arne.fransson@gmail.com>
Skickat: den 5 maj 2021 13:25
Till: debatt@ut.se; debatt@bt.se; info <info@borasem.se>
Ämne: Tolken
Hej
Här kommer insändare och synpunkt på Tolken som vattentäkt för Borås
Hälsning
Arne Fransson,MP Ulricehamn,gruppledare

Rädda Tolken för befolkningen i både Borås och Ulricehamns kommuner !

Ulricehamns kommun fick information digitalt på Kommunfullmäktiger den 29 april från Borås
Energi & Miljö via Anders Fransson. Informationen handlade om Borås planer på att använda sjön
Tolken som vattentäkt.Efter denna information fick alla KF ledamöter ställa frågor
Jag ställde från Mp följande fråga :
” Varför har man inte utrett att bygga ut ett till vattenverk med uttag från befintlig vattentäkt ,
nämligen Öresjö . Det är inga problem med vattenförsörjning då man idag tar ca 5 % av tillgängligt
vatten ur Öresjö . ”
Detta blir ju mycket billigare då man inte behöver bygga långa ledningar långa sträckor !
Svaret jag fick var att detta har vi inte tänkt på och det borde man kanske haft med som ett
alternativ.
Då tycker vi i MP Ulricehamn att det är dags att gå ifrån alternativet med Tolken som vatttenkälla för
Borås .Tolken ligger ju till ca 80 % i Ulricehamns kommun .Sjön Öresjö tillhör Borås till 100 %.
Minst 2000 personer har ju nu till dags dato skrivit på protestlistor . Där anger man många
miljömässiga argument för att inte ta vattnet från Tolken.
Tänk om och utred alternativet med ett ytterligare vattenverk i Öresjö!

MP i Ulricehamn
genom
Arne Fransson ,KF ledamot och gruppledare

SW41210221/1
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Från: bjoern.hallblad@vattenfall.com <bjoern.hallblad@vattenfall.com>
Skickat: den 7 maj 2021 17:47
Till: info <info@borasem.se>
Kopia: niklas.egriell@sweco.se
Ämne: Vattenfalls yttrande till samrådet avseende ny ytvattentäkt i sjön Tolken
Hej
Översänder Vattenfall Vattenkraft AB:s yttrande till Borås Energi och Miljös samråd avseende
ny ytvattentäkt i sjön Tolken i Borås och Ulricehamns kommun, 2021-03-21.

Med vänlig hälsning
Björn Hallblad
Vattenfall Vattenkraft AB
Vattenrättsansvarig
BU Hydro, GV-TM
Åkersbergsvägen 8, 461 34 Trollhättan
Tel: +4673-0395792
bjoern.hallblad@vattenfall.com
www.vattenfall.se

Please consider the environment before printing this e-mail

Datum:
2021-05-07

Kontakt: Björn Hallblad
E-mail: Bjoern.hallblad@vattenfall.com

Telefonnummer: 073-0395792

Vattenfall Vattenkraft AB:s yttrande avseende Borås Energi och Miljös samråd enligt
miljöbalken för ansökan om tillstånd för ny vattentäkt i Tolken
Ärendet
Vattenfall Vattenkraft AB (Vattenfall) har tagit del av samrådsunderlaget i Borås Energi och
Miljös (BEM) avgränsningssamråd avseende ny ytvattentäkt i sjön Tolken i Borås och
Ulricehamns kommun, 2021-03-26.
BEM avser att från sjön Tolken via nya anordningar för vattenuttag bortleda upp till 463 l/s
råvatten till ett vattenreningsverk i Borås kommun.
Enligt samrådsunderlaget kommer BEM att ansöka om följande vattenuttag:
- 32 000 m³/dygn i medeltal per månad (motsvarande ca 370 l/s)
- dock högst 40 000 m³ under ett och samma dygn (motsvarande 463 l/s)
Allmänt
Sjön Tolken är sedan år 1917 ett vattenmagasin för kraftproduktion och enligt vattendom följer
en rätt för tillståndsinnehavaren att fritt reglera Tolken mellan nivåerna +44,61m och +47,01m
(+0m - +2,4m). Tillståndet medger rätt till nolltappning.
Med hänsyn till miljön och till intressen runt både Tolken och övre delen av Viskan tillämpar
Vattenfall sedan ca 25 år en frivillig inskränkning om att i möjligaste mån endast nyttja övre
100 cm av regleringsamplituden, från dämningsgräns +2,40 m ned till +1,40 m (lokal skala).
Inom ramen för nu tillämpad tappningsstrategi hålls en mintappning om ca 300 l/s från
dammen i Tolkabro till Viskan.
Vattnet som tappas från Tolken nyttjas av Vattenfall för kraftproduktion i åtta
nedströmsliggande vattenkraftverk.
Tolken
I samrådsunderlaget anger BEM inte någon begränsning för under hur många dagar det högre
flödet skall kunna tas ut, i yttrandet utgår Vattenfall därför från ett konstant vattenuttag från
Tolken om 463 l/s.
Den historiska årsmedeltappningen från Tolken är ca 1000 l/s och BEM:s vattenuttag om 463
l/s skulle motsvara närmare 50% av årsmedeltappningen.
Historiska nivå- och flödesdata visar på stora flödesvariationer mellan årstiderna och åren.
Statistiken påvisar återkommande sommarperioder där låga medeltappningar på ca 300-500
l/s tillsammans med avdunstning avsänker vattenståndet mot tillämpad sänkningsgräns. Ett
tillkommande vattenuttag om 463 l/s skulle avsevärt påskynda sjöns avsänkning under den
aktuella perioden. Vattenfall ser härmed en betydande risk för att BEM:s vattenuttag,
tillsammans med en mintappning till Viskan, kommer att medföra att Tolkens nivå avsänks
långt under de nivåer som tillämpats de senaste 25 åren, alternativt att mintappningen om 300
l/s inte kan upprätthållas. Det här kommer att medföra stor negativ påverkan för såväl
närboende som naturmiljön runt Tolken.

Enligt Vattenfalls bedömning skulle ett högre vattenstånd på våren krävas för att magasinera
tillräckligt med vatten inför ett sommarhalvår med både råvattenuttag och mintappning. Detta
medför i så fall en inskränkt regleringsmöjlighet för kraftproduktion och ökade risker för
överdämning och tvångstappning av sjön.
I samrådsunderlaget, avsnitt 4 s.7, nämns också att ansökan kan komma att innefatta
vattenreglering. Vattenfall, som tillståndsinnehavare, ställer sig frågande till detta ur flera
aspekter men framförallt till att BEM ännu inte tagit upp frågan om en förändrad
regleringsstrategi med Vattenfall. Vattenfall önskar därför snarast få ta del av hur en ny
regleringsstrategi kan komma att se ut.
Viskan
Nedströms regleringsdammen i Tolkabro finns flera översvämningskänsliga bostadsområden,
bl.a runt Mogden och Marsjöarna. En regleringsstrategi som går ut på att hålla en högre nivå i
Tolken under vinter/vår-perioden ökar risken för tvångstappning vid exempelvis
högflödessituationer, vilket kan medföra betydande negativa konsekvenser i form av
översvämningar i nedströmsliggande bostadsområden och ökad spilltappning i nedströms
liggande kraftverk. Att lågflöden i Viskan kommer att bli lägre och längre än vid befintlig
reglering1 riskerar enligt Vattenfalls bedömning, att medföra negativ påverkan på de höga
natur- och rekreationsvärden som finns i området och som beaktas vid nuvarande
regleringsstrategi.
Kraftverk
Vattenfall äger åtta vattenkraftverk i Viskan. Tolken utgör magasin för samtliga dessa. Ett
kraftverk, Gingri, är beläget uppströms Öresjö och resterande sju kraftverk är lokaliserade
nedströms Öresjö. Vattenfall bedömer att kraftproduktionen i alla åtta kraftverk kommer att
påverkas negativt av råvattenuttaget från Tolken. Vattenfall delar därmed inte BEM:s
bedömning i samrådsunderlaget, avsnitt 6, s.9, att råvattenuttagets påverkan nedströms
avloppsreningsverket i Rydboholm skulle vara utsläckt. Såvitt Vattenfall kan se finns inga
garantier för att uttagna vattenmängder återförs till Viskan på sådant sätt att det inte uppstår
en negativ påverkan på kraftproduktionen till följd av uttaget. Vattenfall förutsätter därför att
BEM inom ramen för konsekvensbedömningen kommer att ta fram och redovisa underlag till
stöd för sin bedömning i den här delen.
I avsnitt 10.1 s.24 redogörs för Gingris vattenhushållningsbestämmelser. Vattenfall vill
förtydliga att villkoret för mintappning är utformat enligt följande:
”I den mån tillrinningen till dammen förslår skall från denna direkt till den naturliga åfåran
ständigt tappas minst 200 l/s under månaderna juni, juli och augusti samt 50 l/s under övrig
tid.”
Till samma avsnitt vill Vattenfall också upplysa om att Vattenfall Vattenkraft AB står som ägare
till Gingri kraftverk.
Tidsaspekt och information till berörda sakägare
BEM avser att lämna in tillståndsansökan under hösten 2021.
Vattenfall konstaterar att BEM:s planerade vattenuttag från Tolken kommer att påverka
flertalet intressen negativt, däribland Vattenfalls verksamhet. Vattenfall förutsätter att BEM
avser att utreda och utförligt redovisa nu påtalade konsekvenser inom ramen för pågående
miljöbedömning.

1

Se avsnitt 12 i samrådsunderlaget

Såvitt gäller skada på Vattenfalls verksamhet kommer skada att uppstå både till följd av
produktionsbortfall men även till följd av begränsningar i möjligheten till magasinering och
utformning av regleringsstrategi. Vattenfall förväntar sig att BEM upptar en diskussion med
bolaget om ersättningserbjudande i god tid före en blivande ansökan. Vattenfall kan bistå med
beräkningar när förutsättningarna blivit kända.

Vattenfall Vattenkraft AB
genom
Björn Hallblad

Bilaga 9.10

-----Ursprungligt meddelande----Från: Magnus Pettersson <magnus@rev-ent.se>
Skickat: den 9 maj 2021 23:06
Till: info <info@borasem.se>
Kopia: Folke Svenson <folke1.svenson@bahnhof.se>; Miles <miles.barbro@telia.com>; KarlGustav Andersson <kalleochelisa@hotmail.se>
Ämne: Kompletterande frågor angående vattenprojektet Tolken.
Hej,
Bifogar dokument med frågor från styrelsen Ås-Tolken fiskevårdsområdesförening.
Mvh,
Magnus Pettersson
Ordförande Ås-Tolken FVOF

2021-05-06
Borås Energi och Miljö
// Nytt Vattenverk

Kompletterande frågor angående vattenprojektet Tolken.
Vi inom Styrelsen för Tolkens Fiskevårdsförening med org:nr 802426–8123
ifrågasätter det av Borås Energi och Miljö planerade vattenprojektet i sjön Tolken.
Är så stora vattenuttag som planeras möjliga för sjön Tolken?
Uttag stora som upp till 40 000 m3/dygn kommer att ge oöverskådliga konsekvenser
för all framtid!
Att skapa redundans ur samma vattenkälla (Tolken) ser för oss ut som en omöjlighet.
Sänks vattennivån i sjön kommer det att påverka grundvattennivån för alla boende
runt sjön. Ett flertal områden i sjön kommer att torrläggas och långa, långa stränder
blir följden.
Det kommer att medföra ödesdigra skador på allt fiske och djurliv i Tolken och i
Viskan.
Vi är alla djupt oroade över vår sjö och att det planerade vattenprojektet kommer att
genomföras.

1) Ny pumpstation skall byggas på Sundholmens kursgård.
Hur hanterar Borås Energi och Miljö byggnadsförbudet på fastigheten?
2) Upptagsledningarna i sjön. Samrådet redovisar 1 rör men det har kommit till vår
kännedom att det kommer att vara 2 parallella rör med olika intags höjd. Varför?
3) Var kommer filtret på rören att sitta som filtrerar småfisk alger och andra växter
mm? Hur kommer dessa att rengöras och var hamnar det som fastnar i filtret?
4) Hur kommer fisken och djurlivet i sjön att påverkas av ljudet från rören? Vilka
decibeltal är det vid intaget av vatten och utmed rören? Lågfrekvent eller
högfrekvent buller?
5) Samlas det fisk vid intaget av vatten och hur förhindras de att sugas in i
intagsröret?
6) Hur hanteras det som kommer in i vattenintaget? Hur tas det om hand vid filtret?
Analysernas det vilka fiskarter som sugs in i vattenintaget och hur redovisas detta
till Fiskeföreningen? Vilken ersättning utgår för förlorad fisk?
7) Vad gäller för Borås Energi och Miljö om vattenuttaget understiger vattendomen?
Kommer Borås Energi och Miljö att fortsätta med uttag av vatten? Enligt

information på samrådet 26/4 så skall Borås Energi och Miljö endast ta ut vatten
på det övre skiktet och inte understiga 1,20 m vid mätstationen kommer detta att
vara ett verkligt scenario eller bara tomt löfte?
8) Ändrar vattenuttaget strömmarna i sjön? Kommer strömmarna att påverka gös
och öringsbeståndet som är beroende av de strömmar som finns naturligt i sjön?
Iså fall hur ersätter Borås Energi och Miljö detta? Öringen reproducerar sig
troligtvis vid den djupa smala passagen vid Lindö och Vedaholmen. Värdefulla
lekplatser spolieras.
9) Syresättningen på djupskiktet i sjön är inte uppmätt och redovisats vilka värden
det har vintertid? Detta kunde gjorts när isen låg på sjön under 2021!
10) Hur kommer konsekvensbeskrivningen se ut för fisket och fiskebeståndet med
underlag för reproduktionen av fisk i framtiden? Hur kommer fisken och fisket att
påverkas av uttaget?
11) Om vattenuttaget understiger 1,20 m kommer det då att gå att använda
isättningsramperna för båtar. Hur ersätter eller åtgärdar Borås Energi och Miljö
detta?

För Ås -Tolkens Fiskevårdsområdesförening.

Magnus Pettersson Ordförande

Folke Svenson Sekreterare

magnus@rev-ent.se

folke1.svenson@bahnhof.se

Miles Mogren Ledamot
miles.barbro@telia.com

Karl-Gustav Andersson Ledamot
kalleochelisa@hotmail.se
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Från: Hans <hans.j.bosgarden@telia.com>
Skickat: den 10 maj 2021 09:26
Till: Karl-Johan Lennartsson <karl-johan@intakan.se>; Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>; info <info@borasem.se>
Kopia: mlouisep54@hotmail.com; bengtbjorling@hotmail.com; gbylin@outlook.com; karljohan lennartson <sekreterare@sundholmensfiber.se>; Per-Erik Lennartsson <pe_lennartsson@hotmail.com>; pontuspersson93@hotmail.com
Ämne: Re: Synpunkter till samråd

Jag tycker att det ser bra ut , har inget att tillägga.
Hans.
Från: Karl-Johan Lennartsson <karl-johan@intakan.se>
Skickat: den 9 maj 2021 20:17
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>; info <info@borasem.se>
Kopia: Anders Petersson (mlouisep54@hotmail.com) <mlouisep54@hotmail.com>; Bengt
Björling (bengtbjorling@hotmail.com) <bengtbjorling@hotmail.com>; Göran Bylin (gbylin@outlook.com) <gbylin@outlook.com>; Hans Josefsson (hans.j.bosgarden@telia.com)
<hans.j.bosgarden@telia.com>; karl-johan lennartson <sekreterare@sundholmensfiber.se>;
Per-Erik Lennartsson <pe_lennartsson@hotmail.com>; Pontus Persson (pontuspersson93@hotmail.com) <pontuspersson93@hotmail.com>
Ämne: Synpunkter till samråd
Hej!
Styrelsen för Södra Ving Härna LRF-avdelning vill framföra synpunkter och frågeställningar enligt bifogad PDF. Vill gärna att ett svarsmail att ni tagit emot synpunkterna.
Mvh
Karl-Johan Lennartson
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Från: Johan Eklöf <johan.eklof@gmail.com>
Skickat: den 10 maj 2021 13:51
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: frågor angående vattentäkt Tolken
Hej
Bifogar några frågor från Tolken-Viskan-gruppen/Miljö angående den planerade vattentäkten/pumpstationen vid Tolken
mvh Johan

Johan Eklöf, PhD.
fladdermusforskare och författare
0733-661761

UTE NU!
Mörkermanifestet: Om artificiellt ljus och hotet mot en ursprunglig rytm
........................................................
Nattbakka Natur
fladdermöss, naturvård, populärvetenskap
www.nattbakka.com, www.fladdermus.net

Frågor till Borås Energi och Miljö angående den planerade vattentäkten med pumpstation
och vattenverk vid Tolken.
Johan Eklöf och Miles Mogren för Tolken-Viskan-gruppen/Miljö

•

Flera fågelarter är känsliga för varierande vattennivåer under häckningsperiod. Hur arbetar
BEM med att säkerställa miljöerna för exempelvis skäggdopping och storlom?

•

Tolken har haft perioder av syrebrist, vilket har drabbat fiskbeståndet (exv sutare 1987). Har
språngskiktets läge uppmätts vintertid och hur ser syrehalten ut under perioder med
isbeläggning?

•

Den akut hotade ålen förekommer i Tolken. Hur drabbas den av lägre vattenstånd?

•

Utöver fisk och fågel, hyser Tolken och Viskan andra känsliga och unika arter, som till
exempel sjöhjortron, musslor och strandnära mossarter. Vilka artinventeringar och
naturvårdsutredningar avser BEM att göra?

•

Har BEM en strategi för att hantera den återkommande algblomningen om detta problem
fortsätter att öka?

•

Beräkningar av tillrinning och avrinning grundar sig på nederbördsmätningar från en
mätstation i Rångedala, det vill säga i ett helt annorlunda nederbördslandskap än Tolken.
SMHI uppger att mätvärdena har en felmarginal på 47 procent. Med tanke på detta, anser
BEM att det går att använda dessa värden som beräkningsgrund?

•

Hur ser BEM på att över 2000 personer har skrivit på för att rädda Tolkens natur?

•

Varför placeras pumpstationen så nära Sundholmens naturreservat och hur säkerställer BEM
att buller, ljusföroreningar och annan inverkan inte stör djur- och växtliv?

•

Tolken och Viskan är utpekade som viktiga gröna och blå strukturer i Borås stads
strategidokument. Hur säkerställer BEM att exempelvis migrationskorridorer inte påverkas?

•

I en miljörapport från Borås stad 2020 (sammanfattad av Miljöförvaltningen 2021) framgår
att kommunens fysiska planering (punkt 3c) ”ska anpassas till framtidens klimat- och
väderfenomen… ” Hur ser BEM på risken att fler torra somrar likt den 2018 sänker
vattennivåerna i Tolken än mer?

•

I Borås Stads koldioxid-strategi står att koldioxid-utsläppen ska minska med 17 procent
årligen. Jämfört med alternativet Ärtingen-Säven kräver Tolken långa ledningar och mycket
grävning. Har det gjorts beräkningar på koldioxidutsläpp med avseende på detta?

Bilaga 9.13

Från: Naturskyddsföreningen Borås <boras@naturskyddsforeningen.se>
Skickat: den 10 maj 2021 18:19
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Yttrande över samråd angående tillstånd till uttag av vatten från Tolken.
Samråd enligt 6 kap. miljöbalken för ansökan enligt 11 kap. miljöbalken om tillstånd till uttag av vatten från Tolken samt utförande av tillhörande anordningar för vattenförsörjning
inom Borås Stad.

Naturskyddsföreningen i Borås lämnar härmed sitt yttrande.


Allmänt
Aktuell föreslagen vattentäkt berör ett stort antal människor, djur och växter
inom Borås Stad och Ulricehamns kommun. Vi människor måste tänka nytt,
från att vara förbrukare av resurser till att bli gemensamma brukare av dem
samma. Borås Energi och Miljö (BEMAB) har ett ca 30 års perspektiv framåt.
Perspektivet borde kanske vara längre och även ta upp vad som händer vid
långvarig torka eller långvarig nederbörd. Dessa tankar saknas i samrådet.
Hur påverkar t.ex. en minskning av Boråsarnas vattenförbrukning, frivillig eller
styrd, tänkt projekt? Hur ser BEMAB:s planer ut för en minskad vattenkonsumtion?



Alternativa lösningar
Förutom de alternativ som valts bort av BEMAB i samrådet saknas alternativet
med dubbla vattenverk i Öresjö med separata intag och distribution till ledningsnätet. Är detta utrett? Om inte varför? Detta alternativ påverkar då inte
Tolken inklusive Viskan uppströms Öresjö.
Ej heller redovisade bortprioriterade sjöar.



Reglering
Nuvarande regleringsnivåer i Tolken är redovisade på allmänna kartor och i
samrådsunderlaget. Vad dessa nivåer innebär i verkligheten är svårare att få
en uppfattning om. Norra ändan av Tolken (Ulricehamns kommun) är relativt
grund. Vid reglering närmare min/maxvärdena påverkar detta stränderna
mycket negativt. Även Viskan och sjöarna mellan Tolken och Öresjö påverkas
kraftigt.
Hur nuvarande Vattendom kan påverkas av BEMAB för att passa Borås Stads
vattenbehov var något svepande vid den digitala presentationen för allmänheten. Detta måste i detalj avtalas mellan berörda parter.

Nedanstående text är hämtad ur Biologisk mångfald i Borås Stad. Rapporten
är framtagen av Miljöförvaltningen, Borås Stad, mars 2021
”Alla sjöar och vattendrag är viktiga ur ekologisk synvinkel. Vattnet har sitt
eget djur- och växtliv och längs stränderna finns varierade, värdefulla och
artrika landmiljöer. Fyra sjöar eller sjösystem är klassade med högsta naturvärde i Naturdatabasen: Marsjöarna, Säven, Frisjön och Yttre Åsunden. Marsjöarna som utgör en del av Varnumsjöarna, är kommunens bästa exempel på
näringsrika slättsjöar. Dessa sjöar hyser ett mycket rikt fågelliv och omges av
betade strandängar och artrika sumpskogar. De övriga är stora sjöar med ett
rikt fisk- och fågelliv och de sträcker sig över kommungränser. ”
” Flera naturvårdsprojekt drivna av enskilda eller föreningar har fått bidrag ur
kommunens naturvårdsfond för åtgärder i vattendrag, bland annat i Viskan
uppströms Öresjö ”
Understrukna sjöar och vattendrag ingår i samrådet. Negativ påverkan av åtgärder som naturvårdsfonden bidragit med medel till kan inte vara god kommunal hantering av skattepengar.


Biologisk mångfald
Tolkens djur och växtliv i och runt stränderna är inte så väl inventerat. Artportalen redovisar i huvudsak fågellivet. Speciellt lommen är mycket känslig för
varierande reglering i de sjöar där de häckar. Tolken är en av dessa häckningssjöar.
Fiskarter har troligen fiskeföreningarna bra koll på.
Fyndplatser för Sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii) finns redovisade i Artportalen. Kan troligen finnas på fler platser i sjön. Sjöhjortronen är en rödlistad art
(NT, nära hotad) och förekommer i relativt grunda delar av sjön. Redan idag
syns effekterna på arten vid lågvatten då dessa blottläggs och torkar bort i solen.
I kommande MKB krävs därför en omfattande inventering av djur och växtlivet. Detta gäller även Viskan och de sjöar som Viskan passerar till Öresjö.



Borås Stad
Föreningen anser att vid projekt av detta slag samma ansökningsförfarande
ska gälla mot Borås Stad för BEMAB som för vilket annat företag eller privatperson som helst. Detta för att inte i ett senare skede riskera kritik från intern
och/eller extern revision.
De samråd och ställningstaganden som är gjorda hos förvaltningar och nämnder ska redovisas.
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Kommunala policydokument
Borås Stad har ett antal policydokument. Hur uppfyller/motverkar aktuellt
projekt dessa dokument?



Rörförläggning
Schaktfri metod för förläggning av intagsledning i strand- och grundområde
ska eftersträvas.
Vilka alternativ kommer att användas om detta inte är genomförbart till rimlig
kostnad?
Vid vilket djup övergår rörläggningen till att förläggas med tyngder på botten
av sjön? Hur påverkar denna förläggning bottenfauna och fisk?
Hur stort blir arbetsområdet runt kanalisationen vid anläggande och framtida
drift? Gäller såväl på privat som på kommunal mark.
Är produktionsplatsen för svetsning av rören säkrad i Ulricehamns kommun?



Sammanfattning
Naturskyddsföreningen i Borås är mycket kritisk till projektet i sin helhet med
Tolken som ny vattentäkt. Föreningen efterlyser även en presentation av övriga ej redovisade alternativ inklusive parallella vattenverk i Öresjö med konsekvensutredning för dessa.

För Naturskyddsföreningen i Borås
Börje Fritzson ordförande.

3

Bilaga 9.14

Från: info
Skickat: den 21 maj 2021 14:52
Till: 'Jonathan Bark' <jonathan.bark@sportfiskarna.se>
Ämne: Sv: Synpunkter på Tolken som vattentäkt
Hej Jonatan,
Vi är mycket tacksamma för era frågor och synpunkter. Vi kommer att beakta dessa under de
fortsatta utredningarna.
På grund av mängden frågor som inkommit och att flera av frågeställningarna är sådana som
inte kan
besvaras innan utredning skett, kommer frågorna att besvaras senare och inom ramen för arbetet med ansökan,
den teknisk beskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen.
Under arbetets gång kommer löpande de mest frekventa frågeställningarna att svaras på under ”Frågor och svar” på
Borås Energi och Miljö AB:s hemsida, se länken:
https://borasem.se/webb/omborasenergiochmiljo/varaanlaggningar/nyttvattenverk.4.5c762cf31764be25b37374eb.html
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

SW41220247/1

Från: Jonathan Bark <jonathan.bark@sportfiskarna.se>
Skickat: den 10 maj 2021 19:42
Till: info <info@borasem.se>
Kopia: Markus Lundgren <markus.lundgren@sportfiskarna.se>
Ämne: Synpunkter på Tolken som vattentäkt

Hej!
Här kommer synpunkter från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund angående
förslaget om Tolken som dricksvattentäkt för Borås Stad.

Med vänliga hälsningar

Jonathan Bark

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund |Jonathan Bark| Biolog
Sjölyckan 6 | 416 55 Göteborg
Tel 0705814197 | E-post jonathan.bark@sportfiskarna.se
Sportfiskarna slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och arbetar för friska fiskbestånd i friska vatten. Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med två miljoner utövare som varje år lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske.

SW41220247/1
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Borås Energi och Miljö
Anders Fransson

Sportfiskarnas synpunkter gällande samråd enligt 6 kap.
miljöbalken för ansökan enligt 11 kap. miljöbalken om tillstånd till
uttag av vatten från Tolken samt utförande av tillhörande
anordningar för vattenförsörjning inom Borås Stad
Bakgrund
Borås Energi och Miljö avser att hos Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt
ansöka om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för uttag av vatten från Tolken för produktion
av dricksvatten samt utförande av tillhörande anordningar så som intagskonstruktion och
intagsledning.
Inledning
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) är en demokratiskt uppbyggd
ideell organisation och det organiserade sportfiskets företrädare i Sverige. Vår vision är ett
hållbart fiske i friska vatten – för alla. Förbundet har idag över 60 anställda och organiserar
över 66 000 medlemmar. Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med långt
över en miljon utövare som varje år lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske.
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) önskar lämna följande
synpunkter med anledning av ansökan enligt 11 kap. miljöbalken om tillstånd till uttag av
vatten från Tolken:
Som Borås Energi och Miljö skriver i samrådsunderlaget så består vattnet vid Viskans inflöde
i Öresjö till stor del av vatten från Tolken vid lågvattenföring. Det kommer således betyda att
vattenflödet i Viskan kommer att få en väldigt låg vattenföring under torra somrar. Under
2018 var lägsta vattenföring vid mätstationen Bosgården (vid Gingri) 0,11 m3/s, alltså 110
liter/s. År 1983 var flödet nere på 40 liter/s. Tolken är Viskans källsjö och påverkar man den
så påverkar man Viskan nedströms. Framför allt så kommer Viskan mellan Tolken och
Mogden att påverkas kraftigt. Viskan är nedströms Tolken i storleken av en bäck. Det måste
lösas så att det alltid rinner vatten ner till Viskan.
Viskan hyser väldigt höga naturvärden utmed sträckan mellan Öresjö och Tolken. Som ni
skriver i samrådsunderlaget så finns flodpärlmussla och äkta målarmussla i Viskan, båda
rödlistade arter. Dessutom är arterna lake och ål rödlistade. Det minskade vattenflödet
sommartid kommer betyda varmare temperaturer, minskad syretillgång och ökad risk för
igenslammade bottnar. För sträckan mellan Mogden och Tolken har inga flodpärlmusslor
observerats, dock kan det inte uteslutas att det finns individer där. Man bör undersöka
Sportfiskarna
Svartviksslingan 28
167 39 Bromma
info@sportfiskarna.se
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sträckan med så kallat e-DNA. Övriga arter som finns mellan Tolken och Öresjö är allmän
dammussla, större dammussla och spetsig målarmussla. Det finns alltså fem av våra sju
inhemska stormusselarter utmed sträckan. Eventuellt finns även flat dammussla, även det
kan besvaras med hjälp av e-DNA. Tyvärr har flodpärlmusslan det tufft i Viskan och en
ändrad reglering kommer sannolikt inte gynna arten.
Ni skriver att man bör undersöka naturfåran vid Gingri kraftverk. Den sträckan har
inventerats översiktligt av oss på Sportfiskarna och vi fann äkta målarmussla där, dock inga
flodpärlmusslor. Det är givetvis möjligt att det finns enstaka exemplar av flodpärlmussla,
men det är tyvärr osannolikt då sträckan har torrlagts historiskt. Man bör fokusera på andra
områden för inventering.
Fiskbeståndet i Tolken kommer givetvis att ta stor skada om sjön ska regleras till förmån för
den nya dricksvattentäkten. Sjön regleras redan kraftigt till förmån för vattenkraftverk
nedströms och frågan är om sjön tål kraftigare regleringar. Gäddor, mört och braxen leker
alla på sjöns grundområden under våren. Ni skriver att den nya regleringsstrategin kommer
innebära en högre nivå i Tolken under våren. Det borde gynna fiskens lekmöjligheter i sjön,
men kan man garantera att nivån hålls hög under hela perioden då exempelvis gäddans rom
och yngel finns utmed sjöns grundområden? Framåt maj/juni kan det fortfarande finnas
yngel kvar på grundområden, en sänkning av sjöns nivå under den tiden kan betyda att en
hel åldersklass slås ut. Samtidigt kan en åtstramning av flödet ut ur Tolken under våren
betyda att fiskars lekmöjligheter nedströms minskar. Det är oerhört svårt att reglera till
förmån för alla arter, det bästa är att följa de naturliga variationerna.
Dessutom ställer vi oss frågande till om det är klokt att ha två vattentäkter i samma
vattendrag? Om det sker ett miljöskadligt utsläpp i Tolken så kommer det vattnet rinna ned
till Öresjö så småningom. Då är risken stor för påverkan på bägge vattenverk.
Sportfiskarna finns tillgängliga för eventuella frågor gällande exempelvis naturvärden eller
genomförda inventeringar.

För Sportfiskarna,
Markus Lundgren
Chef region Väst

Jonathan Bark
Biolog/projektledare fiskevård

Sportfiskarna
Svartviksslingan 28
167 39 Bromma
info@sportfiskarna.se
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Från: info
Skickat: den 11 maj 2021 08:41
Till: 'Vingborn' <vingborn@telia.com>
Ämne: Sv: Tolken
Hej Bengt och Ann-Louise.
Hoppas allt är bra med er.
Vi ta tackar för dessa synpunkter m.m. samt noterar det och vi kommer att höra av oss framöver.
Har ni några fler funderingar osv. får ni gärna höra av er.
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Vingborn <vingborn@telia.com>
Skickat: den 10 maj 2021 19:48
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Tolken
Översänder inlaga angående Tolken som vattentäkt
//Bengt Wingborn
Skickades från E-post för Windows 10

Bilaga 9.16

Från: info
Skickat: den 21 maj 2021 13:59
Till: 'markus lorch' <markuslorch4@gmail.com>
Ämne: Sv: Tolken som vattentäkt
Hej Markus,
Vi är mycket tacksamma för era frågor och synpunkter samt att vi kommer att beakta dessa
under de fortsatta utredningarna.
På grund av mängden frågor som inkommit och att flera av frågeställningarna är sådana som
inte kan
besvaras innan utredning skett, kommer frågorna att besvaras inom ramen för arbetet med
ansökan,
den teknisk beskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen.
Under arbetets gång kommer löpande de mest frekventa frågeställningarna att svaras på under ”Frågor och svar” på
Borås Energi och Miljö AB:s hemsida, se länken:
https://borasem.se/webb/omborasenergiochmiljo/varaanlaggningar/nyttvattenverk.4.5c762cf31764be25b37374eb.html
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se
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Från: markus lorch <markuslorch4@gmail.com>
Skickat: den 10 maj 2021 22:48
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Tolken som vattentäkt
Hej skickar synpunkter från gruppen " Viskan norr om Borås" angående Tolken som vattentäkt.
Hälsningar Markus Lorch

Synpunkter på Tolken som vattentäkt Borås från
Viskan norr om Borås.
Vi från Viskan Norr om Borås är en ideell grupp som jobbar med naturvård i Viskan, främst Mölarp
naturreservat runt Fristad och Gingri norr om Öresjö. Detta med stöd av Borås Kommun. Mölarps Kvarn
är ett naturreservat med betydande naturtillgångar. Utöver en bra öringpopulation och andra fiskarter så
finns det olika musselarter i Viskan , bland annat den rödlistade Flodpärlsmusslan. Norr om Mölarp vid
Spetsfabriken i Gingri finns det ett kvillområde som är unik för södra Sverige. Denna blev redan i början
av 1900-talet biotopskyddat med status "av nationell intresse ".
Med oro följer vi nu Borås Stads planer på ett nytt vattenverk i Tolken. Vid normal väderlek angående
nederbörd och torka så ska det inte vara något problem för Viskan nedanför Tolken, men vid extrema
förhållande så kommer inte vattnet att räcka till. Borås energi framhäver att torkåret 2018 är en situation
som bara uppstår var 20-50 år, men kan naturligtvis inte garantera att det inte händer dom närmaste 5
åren heller. Byggtiden är beräknat från 1-4 år, det kan likaså dra ut till 5 eller 6 år. Och för varje år som
går ökar risken för ett extremår.
2018 vid den värsta torkan släppte Vattenfall 300l/s vid Tolkabro till Viskan. Vid mätstationen i Gingri,
Bosgården, kom det fram 200l/s. Detta för att alla tillflöden för Viskan norrut hade sinat, och enda
tillflöde till Viskan var Tolken. Samtidigt visar mätresultaten att av dom 300l/s försvann 100l/s genom
avdunstning. Man framför att det också kan vara bevattning från jordbruket, men bevattning förekommer
inte på den sträckan.
Så Borås Stad behöver 350l/s, Viskan behöver minst 300l/s. Det blir 650l/s. Tolken själv får inget tillskott
från sinade bäckar eller nederbörd, och är det låga grundvattennivåer som 2018 kommer det nog inte
många liter underifrån.
Borås Stad kommer nog först i prioriteringen, Tolken kommer sjunka till historiska låga värden, och för
Viskan kommer inte en droppe att finnas kvar. Detta kommer att ha förödande konsekvenser för Viskans
flora och fauna, det blir en miljökatastrof som tar många år för att återhämta sig från.
Föreningen Viskan norr om Borås
Markus Lorch, ordförande

Bilaga 10.1

Hej igen,
Lovade att återkomma efter helgerna och tack än en gång för din fråga.
Vi kommer som sagt var att inleda arbetet med att undersöka, utreda och söka tillstånd för
vattenverksamheten för att kunna använda Tolken som vattentäkt för Borås
dricksvattenproduktion. Vi noterar din fråga och arbetet är i ett inledande skede och vattennivån i
sjön ska som utgångspunkt ändras så lite som möjligt av alla skäl. De skillnader som skulle kunna
uppkomma rör sannolikt mycket lite skillnad för vattennivån i sjön, allt beroende på hur
tappningsplanen ser ut jämfört med dagens förhållanden. En skada ska normalt inte uppkomma med
så ringa förändring av grundvattennivåerna.
Vi kommer vidare presentera i samrådsprocessen hur bl.a. tappning och nivåer kommer att se ut
framåt.
Med vänliga hälsningar
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Anders Fransson
Skickat: den 28 december 2020 13:09
Till: riebeenen@gmail.com
Ämne:
Hej och tack för ditt mail,
Vi har noterat din fråga och kommer att återkomma med svar efter helgerna.
God fortsättning!
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Nytt Vattenverk
Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås

Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Rie <riebeenen@gmail.com>
Skickat: den 28 december 2020 11:11
Till: Kund <kund@borasem.se>
Ämne:
Hej Anders,
Vi fick ett vykort från Borås Energi miljö, för att vi bor och äger fastighet längs tolken, att en
utredning påbörjas om att använda sjön Tolken som råvattentäkt till ett nytt vattenverk.
Om ni beslutas att använda vatten från sjön Tolken, kommer detta att få konsekvenser för
grundvattnet från vår egen brunn som vi använd för dricksvatten?
Mvh
Richard Beenen
Övre Nordkvarnen 301
523 98 Hökerum

Bilaga 10.2

Från: info
Skickat: den 23 mars 2021 14:56
Till: 'lerbacks.samfallighet@gmail.com' <lerbacks.samfallighet@gmail.com>
Kopia: Andreas Exner <andreas.exner@hotmail.se>; 'Jean-Pierre Grosvernier ' <jean-pierre@grosvernier.se>; Johan Tideman <lerbacksvagen@icloud.com>; Linda McGurk
<linda@lindamcgurk.com>; 'Miles Mogren' <miles.barbro@telia.com>; Per Östlund
<perostlund@outlook.com>; Petra Sabo <petra.h.sabo@gmail.com>
Ämne: Sv: Tolken
Hej,
Vi lägger till er på listan. Hittills har vi bara haft kontakter med myndigheter och vissa särskilt
berörda men ni kommer att vara en del av det samråd som vi kommer att påbörja under april
månad.
Vi är mycket intresserade av era synpunkter och hur vattenverksamheten kan komma att beröra er.
Med vänliga
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: lerbacks.samfallighet@gmail.com <lerbacks.samfallighet@gmail.com>
Skickat: den 12 mars 2021 16:30
Till: info <info@borasem.se>
Kopia: Andreas Exner <andreas.exner@hotmail.se>; 'Jean-Pierre Grosvernier ' <jean-pierre@grosvernier.se>; Johan Tideman <lerbacksvagen@icloud.com>; Linda McGurk
<linda@lindamcgurk.com>; 'Miles Mogren' <miles.barbro@telia.com>; Per Östlund
<perostlund@outlook.com>; Petra Sabo <petra.h.sabo@gmail.com>
Ämne: Tolken

Hej

Vi har fått information bakvägen att Tolken skulle bli del av vattenförsörjning för Borås stad!
Följande externa intressenter har identifierats:











Tillsynsmyndigheter
Samrådsparter
Lokala intresseföreningar
Kraftproducenter
Ulricehamns kommun
Entreprenörer, samarbetspartners
Markägare
Närboende
Boråsare, som bor och verkar i staden

Som markägare tillika ägare av del av Tolken förutsätter vi att relevant underlag/information sänds till oss.
Med vänlig hälsning
Jean-Pierre Grosvernier
Ordförande

Lerbäcks Samfällighetsförening
Lerbäcksvägen 36
51692 Äspered
Org.nr. 717914-6688
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Bilaga 10.3

Synpunkter/frågor:
Från: Ann-Marie Andersson <annmarieandersson56@hotmail.com>
Skickat: den 15 mars 2021 10:08
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Tolken som råvattentäckt

Hej mitt namn är Ann-Marie Andersson och vi bor vid Tolkens södra ände. Jag hörde
att Tolkens fiskevårdsförening hade årsmöte i helgen och då tog dom upp detta
ämne. det framkom att Tolkens vattenstånd skulle sänkas med 1,5 till 2 meter. Kan
detta verkligen vara tillåtet, det måste ju påverka både sjön och dess fina natur. Det
finns ett brett bestånd av olika sorters fisk och gott om musslor, hur påverkas dessa?
Skulle detta ske så blir det ju inget vatten i grundare vikar och det skulle ju ändra allt
runt sjön! Jag tycker att ni ska Upplysa Alla som bor runt sjön om era planer och berätta om konsekvenserna som kan bli av detta. Vi har fått ett kort angående om att
framtidssäkra Borås dricksvatten, detta har Inte alla fått som bor intill sjön. MVH AnnMarie Andersson

Skickades från Outlook
Svar:
Från: Anders Fransson
Skickat: den 15 mars 2021 11:25
Till: 'Ann-Marie Andersson' <annmarieandersson56@hotmail.com>
Ämne: Sv: Tolken som råvattentäckt
Hej Ann-Marie, och tack för dina synpunkter.
En av utmaningarna i detta projekt är att just se till att inte den typ av problem uppstår som
du beskriver i ditt e-mail. Det pågår noggranna utredningar i samråd med regleringshavaren,
Vattenfall, om hur regleringen av sjön ska kunna ske så att förhållandena bibehålls i så stor
utsträckning som möjligt. Utan att vi är färdiga med detta arbete så kan det bedömas att man
troligtvis får spara lite mer vatten i sjön under början av året för att inte behöva avsänka sjön
mer än nödvändigt under sommar och höst. Att det däremot skulle bli fråga om en avsänkning av vattennivån om 1,5-2 meter är en uppgift som inte kommer från Borås Energi och
Miljö AB och som inte alls stämmer med våra avsikter.
Tanken är att ni under det samråd som snart ska ske kommer att få mer information om projektet och då även att ställa frågor och lämna synpunkter. Den frågeställning som du tar upp i
ditt e-mail tar vi med oss redan nu så att vi kan komma med tydliga klargöranden i frågan.
Med vänliga hälsningar

Anders Fransson
Projektledare

Nytt Vattenverk
Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Ann-Marie Andersson <annmarieandersson56@hotmail.com>
Skickat: den 15 mars 2021 10:08
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Tolken som råvattentäckt

Hej mitt namn är Ann-Marie Andersson och vi bor vid Tolkens södra ände. Jag hörde
att Tolkens fiskevårdsförening hade årsmöte i helgen och då tog dom upp detta
ämne. det framkom att Tolkens vattenstånd skulle sänkas med 1,5 till 2 meter. Kan
detta verkligen vara tillåtet, det måste ju påverka både sjön och dess fina natur. Det
finns ett brett bestånd av olika sorters fisk och gott om musslor, hur påverkas dessa?
Skulle detta ske så blir det ju inget vatten i grundare vikar och det skulle ju ändra allt
runt sjön! Jag tycker att ni ska Upplysa Alla som bor runt sjön om era planer och berätta om konsekvenserna som kan bli av detta. Vi har fått ett kort angående om att
framtidssäkra Borås dricksvatten, detta har Inte alla fått som bor intill sjön. MVH AnnMarie Andersson

Skickades från Outlook
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Bilaga 10.4

Från: Mikael Fredriksson <fredz74@hotmail.com>
Skickat: den 29 mars 2021 21:21
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Stoppa vattenverk i Tolken!
Hej!
Stoppa detta vansinnes projekt och förslag att göra Tolken till vattentäkt!
Hänvisar till dessa bilagor, med tunga argument (miljö och ekonomi) och bra alternativ!
Mvh Mikael m.fl oroliga runt Tolken

Skaffa Outlook för Android

Till medlemmarna i LSF,Lerbäcks Samfällighetsförening.
Vid arbete med en ny djupkarta för Tolken var några av Fiskevårdsföreningens
styrelsemedlemmar i somras ute på sjön med mannen som genomförde
sjömätningsarbetet. Då träffade vi på några andra män som tog vattenprover utanför
Vedaholmen. Syftet var att bedöma Tolkens kvalité som vattentäkt för Borås Stad.
Då började våra efterforskningar om projektet, vilket gör att vi har fått information
långt tidigare än allmänheten.
På årsmötet 2021-03-13 informerade jag kortfattat om att Borås Stad låtit SWECO
göra en utredning om stadens framtida vattenförsörjning. Man har på SWECOS
rekommendation valt att gå vidare med alternativet Ås-Tolken.
Ännu har man hållit det hela ganska dolt och inte släppt ut information till
allmänheten. Vissa fiskevattenägare har fått ett vykort med en presentation (bifogas)
och Fiskevårdsområdesföreningens styrelse har fått se ett bildspel och klargjort för
sig att ”så här blir det”. På förfrågan har man talat om ett så kallat samråd någon
gång ca vecka 15-20. Vi får se hur det blir med det med tanke på Coronarestriktionerna.
Swecos tidsplan är att beslut fattas december 2021 och projektstart i april 2022,
vilket förefaller i överkant optimistiskt.
Framtidsutsikterna för sjön verkar mörk, men om vi skaffar oss information och
argument och framför det på olika sätt hoppas jag vi kan åstadkomma något.
Varje litet samtal med berörda bekanta kan till slut hjälpa att vi kan modifiera
slutresultatet. Vi har en fantastisk sjö med osedvanligt fint fiske som vi måste
bevara till våra efterkommande. Vi har ett nybildat fågelskyddsområde för havsörn.
Det tekniska och ekonomiska synsättet ska inte helt få styra över ekologin i vår
närmiljö.
Swecos och Borås stad önskar föra utredning och beslut utan inblandning, och
berörda parter informeras först när beslut är klara, en vanlig taktik när man
vill undvika störande protester.
Det ligger i tiden att även kommunstyrelsebeslut ska ta hänsyn till miljön!
I synnerhet när det finns bättre och mindre miljöskadliga alternativ! Och det
gör det här enligt min mening.
Jag bifogar en del länkar och dokument där du bl.a. kan se alla alternativ man
studerat.
Mina personliga slutsatser som jag kommer hävda i samtal med utredare och
politiker är:
•

De ca två-fyra år, som SJÖBO vattenverk ska renoveras och Borås
behöver tappa hela vattenbehovet ur Tolken, ca 30 000 kubikmeter per
dygn, blir förödande för sjöns ekosystem. F.a. genom den syrebrist som
skulle uppstå i det djupa fyragradiga bottenvattnet vintertid och även
sommartid. Nu går man sällan under nivån 1,2 m över sänkningsgränsen.
Detta för att vikar blir grunda och båtägare får problem att få ut sina båtar.
Under ombyggnadsåren skulle man tvingas ner till vattendomens 0-gräns
och kanske t.o.m. tvingas gå under den! Viskan sinar och blir tom i sitt övre
lopp. En torrsommar förvärrar situationen ännu mer.

Våra höstlekande fiskar sik och siklöja leker i november-december på grunda
stenbottnar. Rommen ligger bland stenar och kläcks till våren. Försvinner
vattnet under vintern fryser eller torkar rommen. Alltså förstörd reproduktion.
Öringen har svårt att hitta tillräckligt stora bäckar och leker troligen på grunda
stenbottnar utanför bäckutlopp och drabbas också.
Dålig snötillgång med låg smältvattentillrinning har i år lett till att vattenståndet
är ovanligt lågt för mars månad och stränder torrlagda. I utredningen kan man
läsa att Tolken vanligtvis i augusti-oktober har lågvatten vilket återhämtar sig i
december-mars. Vi kan inte förutsätta att allt följer ”vanliga”mönster i vårt
nutida klimat.
•

Ett utrett alternativ som räddar Tolken utan att skada någon annan sjö
finns! Sjön Säven har samma areal som Tolken, 11,8 kvadratkilometer, och
totalvolym 123 milj. kbm (Tolken 95 milj. kbm). Den nästan tre gånger så
stora tillrinningen till S. jämfört med T. Gör, att om man som beräknat tappa
370 liter per sekund utgör detta bara 13% av medeltillrinningen i S. medan
det utgör 33% i Tolken.

•

Säven skulle inte behöva utsättas för så högt tappningsuttag som Tolken
eftersom det då planerade vattenverket ligger nära Öresjö. Det kan ha två
tilloppsledningar: En från Säven och en från Öresjö (som får Tolkenvatten
genom Viskan).

•

Den 80 cm grova vattentrumman, som krävs från Tolken till Borås,
behöver bara bli hälften så lång från Säven (och troligen inte så grov).

•

Säven-vattenverket fungerar under Sjöbos upprustning fullt ut med tillopp
från Säven och Öresjö och kan dessutom använda befintligt
distributionsnät från Sjöbo (Vilken besparing!).

•

Att Tolken-vattenverket ska vara säker reserv till Sjöbo om något
oförutsett händer stämmer bara om vattenskadan inträffar på rätt
plats!Vattnet som Öresjö får kommer huvudsakligen från Tolken genom
Viskan. Inträffar en skada uppströms Viskan eller i Tolken drabbas även
Sjöbo vattenverk. Det blir således inget säkerhetsalternativ.
Sävenalternativet utgör däremot en säker reserv från ett annat
vattenområde för Sjöbo!

Sammanfattningsvis har jag hittat följande argument för Sävenalternativet:
1. Det räddar Ås-Tolken från Ekologisk kollaps. (Det skulle egentligen räcka

med det argumentet).
2. Säven har större tillrinning från ett större område. Tolken bara småbäckar.
3. Säven behöver inte belastas så hårt som Tolken genom kompletteringen

från Öresjö.
4. Även ekonomiskt är alternativ Säven klart fördelaktigt. Detta genom

kortare till-ledningsdragningar och utnyttjande av befintligt ledningsnät för
distribution in i Borås.
5. Betydligt mer än hälften av Tolken ligger i Ulricehamns kommun.
Ulricehamnarna har säkerligen berättigade synpunkter på
användningen av Tolken.
6. Säven har vatten som kräver aningen mer reningskemikalier än
Tolkenvatten, men den ekologiska vinsten kompenserar med råge det
lilla besväret.
7. Större vattenuttag ur källsjöar med variabelt tillflöde, är generellt direkt
olämpliga som ytvattentäkter. Tolken är en sådan sjö med enbart mindre
bäckar. Bortse inte från lokalbefolkningens kunskap! Vi som bor här, vet
att de flesta tilloppen blir helt tomma under torra somrar.

8. Byt spår och detalj-utred Sävenalternativet!
9. Ingen kan med rent samvete säga till våra
efterlevande, när Ås-Tolken skadats för all
framtid: ”Vi hade inga alternativ.”
Miles Mogren.
Miles.barbro@telia.com
Sommarboende vid Ås-Tolken sedan 1945
och mer eller mindre permanent sedan 1980.

Bilaga 10.5

Från: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Skickat: den 20 april 2021 10:32
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Re: Förstudie
Hej Anders,
Vi har inte olika åsikt egentligen. Jag vill bara förstå varför ni inte har undersökt det
mest naturliga alternativet givet de krav ni har:
- redundans i råvattentäkt: det finns redan idag primär och redundant intag i Öresjö och
Ärtingen. Tolken ger inte ytterligare tillgång eftersom vattnet från Tolken rinnner ner i
Öresjö. (Både Säven och Frisjön hade dock givit verklig redundans)
- redundant vattenverk: ett nytt vattenverk kan ju byggas öster om Borås även om man
tar vatten från Öresjö, precis som ni anger i Tolken-alternativet. Ni planerar ju ändå att
pumpa vatten en lång sträcka i det alternativet.
- redundant inkopplingspunkt: på samma sätt som med vattenverket kan ni koppla in
det österifrån.
Jag förstår fortfarande inte varför detta alternativ inte har utretts. Detta borde vara det
billigaste och bästa alternativet givet de krav och förutsättningar ni har.
Mvh, Paul
Från: Anders Fransson
Skickat: den 20 april 2021 08:59
Till: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Ämne: Sv: Förstudie
Hej,
Förutom de fördelar som vi redan beskrivit så innebär fördelarna att få en redundant
inmatning österifrån och dessutom säkra upp vattenförsörjningen för Dalsjöfors och
Äspered, vilket har gjort att det är detta alternativ vi har koncentrerat oss på. I detta ligger också att det inte bara är råvattentäkterna som ska ha redundans utan även om haveri eller sabotage skulle slå ut ett vattenverk måste vattenförsörjningen fungera.

Vi har inte heller kunnat se vare sig nyttan eller möjligheten att bygga ytterligare ett
vattenverk vid Öresjö. Vi måste nog nöja oss med att konstatera att vi inte har samma
åsikt och underlag i frågan så detta är nog det bästa svar vi kan ge.
Mvh
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter

TM

Nytt Vattenverk

Borås Energi och Miljö AB

Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Skickat: den 16 april 2021 09:22
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Re: Förstudie
Hej Anders,
Tack för ditt mail. Det svarar dock inte exakt på min fråga.
Låt mig formulera det ännu mer konkret:
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- Har ni studerat alternativet att bygga redundant vattenverk och redundant inkopplingspunkt, men ta allt råvatten från Öresjö?
- Om så, på vilka konkreta grunder har detta inte tagits med i jämförelsen av de alternativ ni har låtit genomföra?
Logiskt sett borde detta alternativ vara mest fördelaktigt ur aspekter - kostnad, tidplan,
miljö, ansökningsprocess, etc.
Mvh, Paul

-----Ursprungligt meddelande----Från: Anders Fransson
Skickat: den 16 april 2021 07:28
Till: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Ämne: Sv: Förstudie

Hej igen Paul,

Vi bedömer framför allt att farhågorna om miljöpåverkan är överdrivna. Vi hoppas kunna visa i
vår ansökan att det inte kommer att uppstå oacceptabla miljöeffekter genom uttaget. Från redundanssynpunkt och rörande frågan om vattenverk har våra experter gjort bedömningen att
Tolkenalternativet är det bästa och det måste vi också förhålla oss till. I slutändan är det ju
dock domstolen som avgör om detta är möjligt, det är själva poängen med en miljöprövning.

Med vänliga hälsningar

Anders

Anders Fransson
Projektledare
Energi- och miljöcenter TM
Nytt Vattenverk
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Borås Energi och Miljö AB

Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.borasem.se%2F&amp;data=04%7C01%7CKlara.Nylander%40setterwalls.se%7C960a190da9664d735ffc08d9009bc51c%7C1ad2400e65af47f0bbbbd5ae78e9262
4%7C1%7C0%7C637541491301922819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=1xZ57eGjMRtuBkOTEyhUnzRdYwb4yXPUIe1ioinAkuE%3D&amp;reserved=0

-----Ursprungligt meddelande----Från: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Skickat: den 15 april 2021 17:51
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Re: Förstudie

Hej Anders,

Kommer du att ge mig en förklaring till varför det är så mycket fördelaktigare att ta en garanterad miljöpåverkan genom att ta vatten i Tolken, jämfört med att fortsätta ta allt vatten från
Öresjö?

Mvh, Paul
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> 9 apr. 2021 kl. 17:15 skrev Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>:
>
> Hej Anders,
>
> Tack för det. Jag är självklart inte ute efter att förstöra något för några andra människor. Jag
vill bara förstå varför ni driver ett projekt som kommer att bli en belastning för människor och
miljö, frågan är bara hur stor belastningen kan bli. Vilken fördel är så stor att man vill ta en garanterad miljöbelastning?
> Det finns ju ett mer logiskt alternativ, att fortsätta ta in allt vatten från Öresjö. Tillgången på
vatten blir inte större eftersom Tolkens vatten rinner ner i Öresjö. När man tar det från Tolken
tar man det ju bara från en mycket känsligare punkt, med mer miljöpåverkan. Öresjö har 7
gånger större flöde än Tolken och påverkas mycket mindre.
> Redundant vattenverk och redundant inmatningspunkt kan man ju ha ändå.
>
> Mvh, Paul
>

-----Ursprungligt meddelande----Från: Anders Fransson
Skickat: den 9 april 2021 16:23
Till: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Ämne: Sv: Förstudie
Hej Paul,
Översänder sekretessbeslut och detta skickas även per brev till dig.
Anders
Anders Fransson
Projektledare
Energi- och miljöcenter TM
Nytt Vattenverk
Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
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Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.borasem.se%2F&amp;data=04%7C01%7CEmelie.Sandberg%40setterwalls.se%7C14a05f1dfc654d6f69c908d8fb632ec5%7C1ad2400e65af47f0bbbbd5ae78
e92624%7C1%7C0%7C637535751570591002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8ey
JWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=fIm9Kta%2BgyLyKrFpHJiZDzLM5%2FCc5u4EUCmO%2FVZGhrI%3D&amp;reserved=0

-----Ursprungligt meddelande----Från: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Skickat: den 8 april 2021 12:10
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Re: Förstudie
Hej Anders,
Eftersom du inte kan ge mig en godtagbar förklaring så får jag be om ett beslut jag kan
överklaga, så kanske jag får klarhet i detta.
Mvh, Paul
-----Ursprungligt meddelande----Från: Anders Fransson
Skickat: den 8 april 2021 07:48
Till: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Ämne: Sv: Förstudie
Hej Paul,
Din förfrågan kan inte besvaras utan att vi i så fall börjar röja just sådana uppgifter vi
vill skydda, varför du får nöja dig med det svar vi lämnat.
Vill du ha ett beslut med avgivande av fullständiga skäl för det nekade utlämnandet av
handlingarna och en överklagandehänvisning så har du som vi angivit möjlighet att begära detta.
Anders
Anders Fransson
Projektledare
Energi- och miljöcenter TM
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Nytt Vattenverk
Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.borasem.se%2F&amp;data=04%7C01%7CEmelie.Sandberg%40setterwalls.se%7C03e05f3071c844581ce308d8fa51eec2%7C1ad2400e65af47f0bbbbd5ae78
e92624%7C1%7C0%7C637534577101479838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8ey
JWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=pUd7DnNTrhnaziF7MaNJoPiW2Rl4MmnGa1cNkQ7yX3c%3D&amp;reserved=0

-----Ursprungligt meddelande----Från: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Skickat: den 7 april 2021 18:27
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Re: Förstudie
Hej Anders,
Kan du förklara hur tidigare utredningar skiljer sig i den angivna orsaken till sekretess,
från de utredningar som är offentliga handlingar?
Mvh, Paul

> 7 apr. 2021 kl. 16:45 skrev Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>:
>
> Paul,
>
> Som svar på din fråga får vi meddela följande.
>
> Enligt bl.a. LIVSFS 2008:13 riktas skarpa krav till livsmedelsföretagare som producerar eller tillhandahåller dricksvatten vid vattenverk eller distributionsanläggningar
som en kommun utövar ett rättsligt bestämmande över enligt definitionen i lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Det åligger bl.a. huvudmannen att säkra
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dricksvattenförsörjningen mot förorening via sabotage eller skadegörelse eller annan
skada som kan uppstå för vattenförsörjningen. Ett led i detta arbete är att tillse att information som kan användas för sådana ändamål inte blir allmän handling och därmed
kan komma i fel händer.
>
> Borås Energi och Miljö AB bedömer att underutredningarna till ”Förstudie, dricksvattenförsörjning BEM”, sammantaget ger information om befintliga och planerade
vattenanläggningar på ett sätt som, om informationen blir allmän, kan vålla skada för
dricksvattenintresset på ovan angivet sätt.
>
> Med vänliga hälsningar
>
> Anders
>
> Anders Fransson
> Projektledare
> Energi- och miljöcenter TM
> Nytt Vattenverk
>
> Borås Energi och Miljö AB
>
> Direkt telefon: 033-35 74 76
> Mobil: 0768-88 74 76
> E-post: anders.fransson@borasem.se
> Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
> Besöksdress: Västerlånggatan 10
> Hemsida: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.borasem.se%2F&amp;data=04%7C01%7CEmelie.Sandberg%40setterwalls.se%7C03e05f3071c844581ce308d8fa51eec2%7C1ad2400e65af47f0bbbbd5ae78
e92624%7C1%7C0%7C637534577101479838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8ey
JWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=pUd7DnNTrhnaziF7MaNJoPiW2Rl4MmnGa1cNkQ7yX3c%3D&amp;reserved=0
>
>
>
> -----Ursprungligt meddelande----> Från: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
> Skickat: den 1 april 2021 14:26
> Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
> Ämne: Re: Förstudie
>
> Hej Anders,
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>
> Vad är orsaken till sekretessen?
>
> Mvh, Paul
>
>
>> 1 apr. 2021 kl. 12:31 skrev Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>:
>>
>> Hej Paul,
>>
>> Vi noterar din begäran och har följande att meddela, se bifogad fil.
>>
>> Med vänliga hälsningar
>>
>> Anders Fransson
>> Projektledare
>> Energi- och miljöcenter TM
>> Nytt Vattenverk
>>
>> Borås Energi och Miljö AB
>>
>> Direkt telefon: 033-35 74 76
>> Mobil: 0768-88 74 76
>> E-post: anders.fransson@borasem.se
>> Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
>> Besöksdress: Västerlånggatan 10
>> Hemsida: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.borasem.se%2F&amp;data=04%7C01%7CEmelie.Sandberg%40setterwalls.se%7C03e05f3071c844581ce308d8fa51eec2%7C1ad2400e65af47f0bbbbd5ae78
e92624%7C1%7C0%7C637534577101479838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8ey
JWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=pUd7DnNTrhnaziF7MaNJoPiW2Rl4MmnGa1cNkQ7yX3c%3D&amp;reserved=0
>>
>>
>>
>> -----Ursprungligt meddelande---->> Från: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
>> Skickat: den 30 mars 2021 13:00
>> Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
>> Ämne: Re: Förstudie
>>
>> Hej Anders,
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>>
>> Tack för rapporten. Det omnämns flera tidigare studier som ligger till grund för
denna rapport.
>> Jag ber likaledes få ta del av alla tidigare studier och rapporter.
>>
>> Mvh, Paul
>>
>>
>>>> 30 mars 2021 kl. 11:57 skrev Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>:
>>>
>>> Hej Paul,
>>>
>>> Översänder förstudierapport enligt önskan.
>>>
>>> Anders
>>>
>>> Anders Fransson
>>> Projektledare
>>> Energi- och miljöcenter TM
>>> Nytt Vattenverk
>>>
>>> Borås Energi och Miljö AB
>>>
>>> Direkt telefon: 033-35 74 76
>>> Mobil: 0768-88 74 76
>>> E-post: anders.fransson@borasem.se
>>> Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
>>> Besöksdress: Västerlånggatan 10
>>> Hemsida: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.borasem.se%2F&amp;data=04%7C01%7CEmelie.Sandberg%40setterwalls.se%7C03e05f3071c844581ce308d8fa51eec2%7C1ad2400e65af47f0bbbbd5ae78
e92624%7C1%7C0%7C637534577101479838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8ey
JWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=pUd7DnNTrhnaziF7MaNJoPiW2Rl4MmnGa1cNkQ7yX3c%3D&amp;reserved=0
>>>
>>>
>>>
>>> -----Ursprungligt meddelande---->>> Från: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
>>> Skickat: den 29 mars 2021 17:17
>>> Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
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>>> Ämne: Förstudie
>>>
>>> Hej Anders,
>>>
>>> Jag läser ert samrådsunderlag om Framtida dricksvattenförsörjning i Borås,
PW0A0000-PL-BEMI-001, 26 Mars 2021. I detta underlag nämns en förstudie av ’Sönegård et al. 2020’ som ligger till grund för er slutsats i samrådsunderlaget.
>>> Jag önskar omgående få ta del av denna förundersökning i sin helhet, med hänvisning till offentlighetsprincipen.
>>>
>>> Mvh, Paul
>>>
>>> <Bilaga beslutsunderlag Slutkoncept_Förstudie_dricksvattenförsörjning_BEM.pdf>
>> <Allmän handling, 2021-04-01.pdf>
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Borås 2021-04-01

Angående begäran om utfående av allmän
handling
Med anledning av er begäran får jag för Borås Energi och Miljö AB meddela
att de aktuella handlingarna inte kommer att lämnas ut då de mot bakgrund
av bl.a. 15 kap 2 § och 18 kap 3 § lagen om offentlighet och sekretess är
föremål för sekretess och det intresse som sekretessen ska skydda överväger
intresset av utlämnande. Vill ni ha ett överklagbart beslut i saken med skäl för
beslutet har ni möjlighet att begära detta.

Med vänliga hälsningar
Per Karlsson
Affärsområde Vatten och Avlopp
Borås Energi och Miljö

BESÖKSADRESS
Västerlångg. 10 (kontor)
Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

POSTADRESS
Box 1713
501 17 Borås

KUNDCENTER 020 97 13 00
FAX 033 35 71 61

E-POST kund@borasem.se
ORG NR 556527-5590
Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se

Paul Häyhänen
Rörviksgatan 22,
421 65, Västra Frölunda
Borås 2021-04-09

Dnr. BEM-2021-211/1

Sekretessbeslut ”Förfrågan om allmänna
handlingar”
Du har efter genomgång av rapporten ”Framtida dricksvattenförsörjning i Borås,
PW0A0000-PL-BEMI-001, 26 Mars 2021” och rapporten ”Sönegård et al. 2020” via epost den 30 mars 2021 begärt att från Borås Energi och Miljö AB få ut ”alla
tidigare studier och rapporter” som utgjort underlag till dessa.

Med anledning av din begäran meddelar Borås Energi och Miljö AB följande.
BESLUT
Borås Energi och Miljö AB beslutar att inte lämna ut de handlingar som du har
begärt ut.
SKÄL FÖR BESLUTET
Regler om sekretess återfinns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
OSL. För dricksvattenområdet finns en rad olika bestämmelser som tar sikte
på
Borås Energi och Miljö AB gör bedömningen att de efterfrågade
ansökningshandlingarna beskrivet i punkt tre innehåller uppgifter som
omfattas av sekretess enligt bl.a. 15 kap 2 § samt 18 kap 8 och 13 §§
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ”OSL” och det intresse som
sekretessen ska skydda överväger intresset av utlämnande. Begäran är till sin
karaktär så vidsträckt att den även kan omfatta säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter.
Enligt 15 kap 2 § första stycket OSL, gäller sekretess i en myndighets
affärsverksamhet för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller
planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt
rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på
annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. Denna sekretess
gäller även försörjningsberedskapen i fredstid.
Enligt 18 kap 8 § OSL föreligger sekretess för sådan information som om den
röjs kan leda till brottslig gärning som kan skada det intresse som
sekretessen avser, däribland information om
Enligt 18 kap 13 § OSL gäller sekretess för uppgift som hänför sig till en
myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende
fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer

Borås Energi och Miljö
Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) Postadress Box 1713, 501 17 Borås Fakturaadress Box 902, 501 10 Borås
Växel 033 35 81 00 Kundcenter 020 97 13 00 Fax 033 35 71 61 E-post kund@borasem.se Org nr 556527-5590 Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se
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12:05:41 GMT
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Verified
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eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas
möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om
uppgiften röjs. Detta avser bl.a. information om olika slags kritiska
anläggningar, exempelvis geografisk placering av beredskapsanläggningar.
I det aktuella fallet innehåller de begärda handlingarna information om den
framtida dricksvattenförsörjningen i staden, geografisk information om
känsliga anläggningar som bl.a. intagspunkt för råvatten, processlösningar
och ledningsdragningar inne på befintliga och planerade anläggningar.
Handlingarna innehåller även information om risk- och sårbarhet för
dricksvattenförsörjningen och hur Borås Energi & Miljö AB bygger upp
redundansen för att minska sårbarhet i dricksvattenförsörjningen mm.
Förutom att delar av materialet är av den karaktär att de självständigt ger
sådan information som kan skada dricksvattenintresset, ger handlingarna
aggregerat information som ytterligare medför risker för att skada ska
uppstå.
Huvudmän för dricksvattenförsörjningen har enligt LIVSFS 2008:13,
Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan
skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar, ålagts långtgående
skyldigheter för att förhindra att skada uppkommer för
dricksvattenförsörjningen. Skyddet för information är en del av dessa
skyldigheter. Uppgifternas känsliga natur understryks av att de konsulter som
arbetar med frågorna har fått ingå sekretessavtal för att få del av uppgifterna.
Med anledning av vad ovan anförts anser Borås Energi och Miljö AB att
handlingarna inte ska utlämnas.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta beslut kan överklagas. Överklagande ska skriftligen ges in till Borås
Energi och Miljö AB inom tre veckor från den dag ni får del av detta beslut,
men ska vara ställt till Kammarrätten i Jönköping. Ange i skrivelsen vilket
beslut ni överklagar, hur ni vill att beslutet skall ändras och vilka skäl som
finns för ändringen. Ange det diarienummer som finns längst upp till höger på
första sidan av beslutet. Lämna även uppgift om namn, postadress och
telefonnummer dagtid. Skrivelsen skall vara undertecknad av er eller ert
ombud.
Om Borås Energi och Miljö inte genom omprövning ändrar beslutet på det sätt
som ni begärt sänder bolaget överklagandet vidare till kammarrätten för
prövning.

Borås Energi och Miljö AB

____________________________
Magnus Kårestedt, VD
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www.borasem.se

Verification
Transaction ID

SJJqAh6Bu-BJg5C26Hd

Document

Sekretessbeslut.pdf

Pages

2

Sent by

Linda Wilhelmsson

Signing parties
Magnus Kårestedt

magnus.karestedt@borasem.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Activity log
E-mail invitation sent to magnus.karestedt@borasem.se
2021-04-09 13:49:07 CEST,
Clicked invitation link Magnus Kårestedt
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36,2021-04-09
14:05:13 CEST,IP: 83.255.34.192
Document viewed by Magnus Kårestedt
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36,2021-04-09
14:05:13 CEST,IP: 83.255.34.192
Document signed by Per Magnus Kårestedt
Birth date: 1961/02/17,2021-04-09 14:05:35 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Bilaga 10.6

Till medlemmarna i LSF,Lerbäcks Samfällighetsförening.
Vid arbete med en ny djupkarta för Tolken var några av Fiskevårdsföreningens
styrelsemedlemmar i somras ute på sjön med mannen som genomförde
sjömätningsarbetet. Då träffade vi på några andra män som tog vattenprover utanför
Vedaholmen. Syftet var att bedöma Tolkens kvalité som vattentäkt för Borås Stad.
Då började våra efterforskningar om projektet, vilket gör att vi har fått information
långt tidigare än allmänheten.
På årsmötet 2021-03-13 informerade jag kortfattat om att Borås Stad låtit SWECO
göra en utredning om stadens framtida vattenförsörjning. Man har på SWECOS
rekommendation valt att gå vidare med alternativet Ås-Tolken.
Ännu har man hållit det hela ganska dolt och inte släppt ut information till
allmänheten. Vissa fiskevattenägare har fått ett vykort med en presentation (bifogas)
och Fiskevårdsområdesföreningens styrelse har fått se ett bildspel och klargjort för
sig att ”så här blir det”. På förfrågan har man talat om ett så kallat samråd någon
gång ca vecka 15-20. Vi får se hur det blir med det med tanke på Coronarestriktionerna.
Swecos tidsplan är att beslut fattas december 2021 och projektstart i april 2022,
vilket förefaller i överkant optimistiskt.
Framtidsutsikterna för sjön verkar mörk, men om vi skaffar oss information och
argument och framför det på olika sätt hoppas jag vi kan åstadkomma något.
Varje litet samtal med berörda bekanta kan till slut hjälpa att vi kan modifiera
slutresultatet. Vi har en fantastisk sjö med osedvanligt fint fiske som vi måste
bevara till våra efterkommande. Vi har ett nybildat fågelskyddsområde för havsörn.
Det tekniska och ekonomiska synsättet ska inte helt få styra över ekologin i vår
närmiljö.
Swecos och Borås stad önskar föra utredning och beslut utan inblandning, och
berörda parter informeras först när beslut är klara, en vanlig taktik när man
vill undvika störande protester.
Det ligger i tiden att även kommunstyrelsebeslut ska ta hänsyn till miljön!
I synnerhet när det finns bättre och mindre miljöskadliga alternativ! Och det
gör det här enligt min mening.
Jag bifogar en del länkar och dokument där du bl.a. kan se alla alternativ man
studerat.
Mina personliga slutsatser som jag kommer hävda i samtal med utredare och
politiker är:
•

De ca två-fyra år, som SJÖBO vattenverk ska renoveras och Borås
behöver tappa hela vattenbehovet ur Tolken, ca 30 000 kubikmeter per
dygn, blir förödande för sjöns ekosystem. F.a. genom den syrebrist som
skulle uppstå i det djupa fyragradiga bottenvattnet vintertid och även
sommartid. Nu går man sällan under nivån 1,2 m över sänkningsgränsen.
Detta för att vikar blir grunda och båtägare får problem att få ut sina båtar.
Under ombyggnadsåren skulle man tvingas ner till vattendomens 0-gräns
och kanske t.o.m. tvingas gå under den! Viskan sinar och blir tom i sitt övre
lopp. En torrsommar förvärrar situationen ännu mer.

Våra höstlekande fiskar sik och siklöja leker i november-december på grunda
stenbottnar. Rommen ligger bland stenar och kläcks till våren. Försvinner
vattnet under vintern fryser eller torkar rommen. Alltså förstörd reproduktion.
Öringen har svårt att hitta tillräckligt stora bäckar och leker troligen på grunda
stenbottnar utanför bäckutlopp och drabbas också.
Dålig snötillgång med låg smältvattentillrinning har i år lett till att vattenståndet
är ovanligt lågt för mars månad och stränder torrlagda. I utredningen kan man
läsa att Tolken vanligtvis i augusti-oktober har lågvatten vilket återhämtar sig i
december-mars. Vi kan inte förutsätta att allt följer ”vanliga”mönster i vårt
nutida klimat.
•

Ett utrett alternativ som räddar Tolken utan att skada någon annan sjö
finns! Sjön Säven har samma areal som Tolken, 11,8 kvadratkilometer, och
totalvolym 123 milj. kbm (Tolken 95 milj. kbm). Den nästan tre gånger så
stora tillrinningen till S. jämfört med T. Gör, att om man som beräknat tappa
370 liter per sekund utgör detta bara 13% av medeltillrinningen i S. medan
det utgör 33% i Tolken.

•

Säven skulle inte behöva utsättas för så högt tappningsuttag som Tolken
eftersom det då planerade vattenverket ligger nära Öresjö. Det kan ha två
tilloppsledningar: En från Säven och en från Öresjö (som får Tolkenvatten
genom Viskan).

•

Den 80 cm grova vattentrumman, som krävs från Tolken till Borås,
behöver bara bli hälften så lång från Säven (och troligen inte så grov).

•

Säven-vattenverket fungerar under Sjöbos upprustning fullt ut med tillopp
från Säven och Öresjö och kan dessutom använda befintligt
distributionsnät från Sjöbo (Vilken besparing!).

•

Att Tolken-vattenverket ska vara säker reserv till Sjöbo om något
oförutsett händer stämmer bara om vattenskadan inträffar på rätt
plats!Vattnet som Öresjö får kommer huvudsakligen från Tolken genom
Viskan. Inträffar en skada uppströms Viskan eller i Tolken drabbas även
Sjöbo vattenverk. Det blir således inget säkerhetsalternativ.
Sävenalternativet utgör däremot en säker reserv från ett annat
vattenområde för Sjöbo!

Sammanfattningsvis har jag hittat följande argument för Sävenalternativet:
1. Det räddar Ås-Tolken från Ekologisk kollaps. (Det skulle egentligen räcka

med det argumentet).
2. Säven har större tillrinning från ett större område. Tolken bara småbäckar.
3. Säven behöver inte belastas så hårt som Tolken genom kompletteringen

från Öresjö.
4. Även ekonomiskt är alternativ Säven klart fördelaktigt. Detta genom
kortare till-ledningsdragningar och utnyttjande av befintligt ledningsnät för
distribution in i Borås.
5. Betydligt mer än hälften av Tolken ligger i Ulricehamns kommun.
Ulricehamnarna har säkerligen berättigade synpunkter på
användningen av Tolken.
6. Säven har vatten som kräver aningen mer reningskemikalier än
Tolkenvatten, men den ekologiska vinsten kompenserar med råge det
lilla besväret.
7. Större vattenuttag ur källsjöar med variabelt tillflöde, är generellt direkt
olämpliga som ytvattentäkter. Tolken är en sådan sjö med enbart mindre
bäckar. Bortse inte från lokalbefolkningens kunskap! Vi som bor här, vet
att de flesta tilloppen blir helt tomma under torra somrar.

8. Byt spår och detalj-utred Sävenalternativet!
9. Ingen kan med rent samvete säga till våra
efterlevande, när Ås-Tolken skadats för all
framtid: ”Vi hade inga alternativ.”
Miles Mogren.
Miles.barbro@telia.com
Sommarboende vid Ås-Tolken sedan 1945
och mer eller mindre permanent sedan 1980.

Bilaga 10.7

Från: Anders Fransson
Skickat: den 6 april 2021 09:16
Till: Åke Jansson <ake.j@nsson.nu>
Ämne: Sv: Frågor om tappning av vatten från Tolken
Hej Åke,
Ett stort tack för dina viktiga frågor. Tyvärr har jag inte svar på allt utan jag tar med mig dessa
till det pågående utredningsarbete som nu pågår och återkommer framåt.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Åke Jansson <ake.j@nsson.nu>
Skickat: den 30 mars 2021 19:26
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Frågor om tappning av vatten från Tolken

Borås Stad
Några frågor rörande Tolkens planerade tappning av råvatten till Borås Stads
vattenverk.
Tolkens vattendom saknar för närvarande regler för minsta mängd tappningsflöde.
Vad händer med flödet i Viskan om Borås Stads vattenverk i Äspered tappar upp till
400 lit. /sekund?
Som fastighetsägare oroar vi oss för kraftig minskning av vattenflödet i Viskan, åns
vattenområde inkl. sjöar (ca 4000 meter) skär rakt genom vår fastighet Borås Tärby-

Ön 1: 11 på ett flertal sträckor, vid lågvattenflöde rinner det här strax norr om Gingri
endast ca 150 lit./sek.
Vad händer med flödet på vår fastighets del av Viskan när Borås Stad tappar max. uttagsvolym ett år med långvarig torka likt år 2018, obs att huvuddelen av vattnet i Viskan här strax norr om Gingri kommer från Tolken (vid låga flöden)?
Hur stor minimivolym garanterar Borås kommun att tappa från Tolken till Viskan, är
mängden så stor att vattenlevande organismer (kräftdjur, fisk exempelvis öring) ej skadas?
Viskans vattenföring utgör också en perfekt barrikad för fastighetens betande kossor,
vilket innebär att stängsel elimineras utefter ån, detta i sin tur gör det lätt för sportfiskare att fiska från stranden.
Stora delar av Marsjöarna inom Borås kommun tillhör vår fastighets vatten och fiskerätt. På grund av långvarig upplagring av slam är dessa sjöar nu mycket grunda, minskas vattenflödet riskeras fisken dö av syrebrist vid torr och varm väderlek.
Våra två Fiskevårdsföreningar (Gingri Ön och Varnum Marsjöarnas FVO) som vår
fastighet ingår i riskerar tappa fiskekortsförsäljning vid minskad vattenföring med följden att fisk och kräftbestånd lider skada, hur kommer Borås Stad att agera om beskrivna skador uppstår?
Upplysningsvis vill jag nämna att i Viskan norr Gingri har Gingri-Ön FVO med stöd
från Borås Stad vidtaget åtgärder som skall förbättra öringstammen (ex. lekgrus), blir
Viskan endast en lite rännil drabbas öringbeståndet kraftigt negativt.
Slutlig den viktigaste frågan, har Borås kommun för avsikt att tappa någon angiven minimimängd vatten från Tolken för att eliminera ovan beskrivna risker för skadeverkningar?
Med vänlig hälsning
Åke och Anette Jansson
Ön 1 (Tärby)
513 96 Fristad
Telefon 033-265500 eller 0705-424865.
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Från: Anders Fransson
Skickat: den 6 april 2021 15:15
Till: Thomas Nilsson <thomas.nilsson110@outlook.com>
Ämne: Sv: Dricksvatten från Tolken
Hej Thomas,
Det du belyser är aspekter som är viktiga och jag noterar detta samtidigt som jag vet att detta
kommer att belysas i den miljökonsekvensbeskrivning
och övriga utredningar som är under framtagande. Vissa delar kommer att belysas/visas under det samråd som äger rum den 26/4 kl. 18.00.
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Thomas Nilsson <thomas.nilsson110@outlook.com>
Skickat: den 6 april 2021 14:06
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Re: Dricksvatten från Tolken
Hej Anders,
Visst ja, hade glömt att du är projektledare 😊.
Jag menar säkert det du skriver, dvs MKB. Jag (och säkert många med mig) vill ju veta vilka
miljömässiga risker man ser i ett läge där Tolken får en utökad roll, exempelvis hur mycket
vatten rinner till Tolken per dygn i jämförelse med den mängd dricksvatten som skulle tas
från sjön. Vad händer om det blir en torr sommar som vi hade härom året?
Hur bedöms marken (skogsmarken) närmast sjön påverkas?
Det finns säkert mängder med fler aspekter som MKB kommer behöva belysa.
Mvh

Thomas Nilsson
Thomas Nilsson
Slättängsvägen 4
507 71 Gånghester
0705-175700
Från: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Skickat: Tuesday, April 6, 2021 1:47:34 PM
Till: thomas.nilsson110@outlook.com <thomas.nilsson110@outlook.com>
Ämne: VB: Dricksvatten från Tolken
Hej Thomas,
Hoppas allt är bra med dig!
Som svar på din fråga så är inte någon miljökonsekvensanalys (jag antar att du menar miljökonsekvensbeskrivning [MKB])
genomförd än mer än att i förstudien har miljöaspekterna beaktats övergripande som en del i
en multikriterieanalys osv.
Miljökonsekvenserna kommer att beaktas/utredas nu under samrådsprocessen och i den miljökonsekvensbeskrivningen [MKB]
som nu är under framtagande och som ett led samt underlag till tillståndsansökan för vattenverksamhet.
Med vänliga hälsningar
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Thomas Nilsson <thomas.nilsson110@outlook.com>
Skickat: den 2 april 2021 22:22

2

Till: Kund <kund@borasem.se>
Ämne: Dricksvatten från Tolken
Hej,
Som fastighetsägare utmed Tolken har jag fått ett kortfattat infobrev, men även tagit del av
artikel i Borås Tidning.
Med hänsyn till planerna att ta omfattande mängd vatten ur Tolken vill jag ta del av er miljökonsekvensanalys. Tacksam om ni snarast kan skicka en digital version av den på denna mailadress.
Med vänliga hälsningar
Thomas Nilsson
Slättängsvägen 4
507 71 Gånghester

0705-175700
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Från: Anders Fransson
Skickat: den 6 april 2021 09:57
Till: Karl-Johan Lennartsson <karl-johan@intakan.se>
Ämne: Sv: Tolken
Hej,
Tack för ditt mail och svarar på dina frågor enligt nedan.
Bland annat har jag hört uppgifter om att den tänkte renoveringen av Sjöbo vattenverk
skall ta ett år och att då Tolken skall stå för hela vattenförsörjningen. Läser man i (protokoll
från kommunfullmäktige tror jag det var) från i höstas så står det att det är en period på 4
år som renoveringen omfattar, rätt stor skillnad. Vad är sant?
Under vissa perioder som Sjöbo vattenverk kommer att renoveras kommer det nya vattenverket behöva stängas ner och all Borås dricksvattenproduktion kommer att ske från det planerade och nya vattenverket med råvatten från sjön Tolken. Gällande tiden och utan att veta exakt då detta arbete ej projekterats och driftplanerats så är det svårt att svara exakt, men tiden 4 år är om Sjöbo vattenverk renoveras under drift. Har vi ett nytt vattenverk med full redundans och kan stoppa Sjöbo vattenverk förkortas den tiden avsevärt och bedöms då klaras
av på ca 1 år.
Skulle även vilja att du mailar över karta hur ni tänkt att nytt vattenskyddsområde skall avgränsas med zoner samt vilka skyddsföreskrifter som är tänkta att gälla.
Har tyvärr ingen karta eller vilka skyddsföreskrifter att översända än då detta arbete är i sin
linda. Skall nämnas att Tolken med omnejd omfattas idag av ett s.k. tertiärt vattenskyddsområde och med tillhörande föreskrifter, se länk https://borasem.se/download/18.2997958116f1aa7151bcbe23/1578407691557/14FS_2011_41.pdf.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Karl-Johan Lennartsson <karl-johan@intakan.se>
Skickat: den 6 april 2021 08:35
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Tolken

Hej!
Jag är intresserad av lite mer uppgifter kring era tankar på att ta ut mer vatten ur Tolken vid
Sundholmen. Bland annat har jag hört uppgifter om att den tänkte renoveringen av Sjöbo vattenverk skall ta ett år och att då Tolken skall stå för hela vattenförsörjningen. Läser man i
(protokoll från kommunfullmäktige tror jag det var) från i höstas så står det att det är en period på 4 år som renoveringen omfattar, rätt stor skillnad. Vad är sant?
Skulle även vilja att du mailar över karta hur ni tänkt att nytt vattenskyddsområde skall avgränsas med zoner samt vilka skyddsföreskrifter som är tänkta att gälla.
Mvh
Karl-Johan Lennartson
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Åsa,
Avsikten är inte att ändra den reglering som följer av domen utan att hålla sjön inom de nivåer som är bestämda. Likaså kommer vi att försöka upprätthålla den miniminivå som tillämpats av Vattenfall. Vi kan på förhand inte se att några förändringar kommer att uppstå som
skulle försvåra ett öppethållande av markerna kring Tolken eller försvåra jord- eller skogsbruket. När det gäller Tolkens vattenkvalitet så är det bl.a. för att den redan är bra som Tolken
förordats och avsikten är inte att vattenkvaliteten ska ändras utan snarare att den ska kunna
bibehållas som den är i dag.
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Åsa <asafollin@hotmail.com>
Skickat: den 8 april 2021 11:47
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Sv: Information "Nytt vattenverk och vattentäkt Tolken"
Hej,
Tack för rapport och svar.
Jag råkar vara en skogs- och jordbruksägare. Vi är vana vid regleringen av sjön, oroas vid högvatten och vid lågvatten men har haft bra dialog med Vattenfall. Vi är väl medvetna om regleringens betydelse och konsekvenser för lantbruksnäringen i hela Viskans sträckning. Jag förväntar mig att den vattendom som finns kommer att bekräftas/befästas av länsstyrelsen/miljödomstolen/miljööverdomstolen och om möjligt att de kommer att besluta om en miniminivå som ligger i linje med den av Vattenfall tillämpade.
Det jag oroar mig för är om jag och mina jordbrukskompisar runt TOLKEN överhuvudtaget
kommer att kunna bedriva vår verksamhet i framtiden. Borås stad lyfter fram den vackra naturen på den västra stranden men kommer vi att kunna hålla marken öppen i framtiden? Regleringen är för vår del ett stort problem men inte det största. Detta är ingen detaljfråga som
kräver djupare utredning och jag är ganska övertygad om att ni redan har svaret.

Så min fråga kvarstår: Vilken påverkar på lantbruksnäringen RUNT TOLKEN att få om Borås
stad hämtar dricksvatten i vår sjö. Vilken typ av skogs-/jordbruk kommer att tillåtas? Kommer
vi som bedriver traditionellt jordbruk att kunna fortsätta med vår näring?
Med vänlig hälsning/Åsa

Från: Anders Fransson
Skickat: den 8 april 2021 08:01
Till: Åsa <asafollin@hotmail.com>
Ämne: Sv: Information "Nytt vattenverk och vattentäkt Tolken"
Hej,
Bifogat finns förstudierapporten som låg med i kommunfullmäktiges beslut enligt önskan.
Ang din fråga; i vilket skede effekten på lantbruksnäringen kommer att utredas och belysas så
har jag följande svar att ge.
I det vattenmål som nu är aktuellt så kommer lantbruksnäringen att belysas på olika sätt. Effekterna på enskilda intressen är en
del i utredningen och där studeras om det sker förändringar som kan leda till skadeersättning
för den enskilde jordbrukaren.
Det kan röra sig om försämrad torrläggning av jordbruksmark, risk för försenat vårbruk etc.
Vid bedömning av regleringens effekter kommer också jordbruksintresset som helhet att vara
en del i de avvägningar som görs,
där exempelvis sjönivåerna kommer att vägas mot risken för nedströms översvämningar och
liknande. Detta sker inom ramen
för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen. Där är de synpunkter eller farhågor som kan
finnas hos både den enskilde
jordbrukaren och LRF av stor värde för kommande utredningar.
Det ska dock förtydligas att i detta skede är det endast ansökans (bortledningens) påverkan
på vattenförhållandena som är
föremål för prövning.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM
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Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Åsa <asafollin@hotmail.com>
Skickat: den 7 april 2021 19:26
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Sv: Information "Nytt vattenverk och vattentäkt Tolken"
Hej Anders!
Förstår att det rör på sig och att det ska vara ett samrådsmöte i slutet av april. Jag har hittat
samrådsrapporten och tycker att jag saknar bakgrunden för varför Tolken valts ut som enda
alternativ för fortsatt utredning. Jag undrar om jag skulle kunna få ta del av den förstudierapport som hösten 2020 låg till underlag för Kommunstyrelsens beslut om detaljstudie om Tolken.
Jag undrar även om, och i så fall i vilket skede, effekten på lantbruksnäringen kommer att utredas och belysas.
Med vänlig hälsning/Åsa Follin

Skickades från E-post för Windows 10
Från: Anders Fransson
Skickat: den 20 januari 2021 10:11
Till: asafollin@hotmail.com
Ämne: Information "Nytt vattenverk och vattentäkt Tolken"
Hej Åsa,
Tack för ett trevligt samtal igår. Översänder information enligt ök.
Mvh
Anders
Anders Fransson
Projektledare
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Nytt Vattenverk
Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se
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-----Ursprungligt meddelande----Från: Anders Fransson
Skickat: den 13 april 2021 15:42
Till: soren.delin@telia.com
Ämne: Sv: Vattenverk
Hej Sören!
Det stämmer. Vi har;
Sjöbo vattenverk som är ett ytvattenverk med kapaciteten 30 000 m3/dygn Dalsjöfors
vattenverk som är ett grundvattenverk med kapaciteten 2 100 m3/dygn Bredared vattenverk som är ett grundvattenverk med kapaciteten 120 m3/dygn Rångedala vattenverk som är ett grundvattenverk med kapaciteten 160 m3/dygn Hedared vattenverk
som är ett grundvattenverk med kapaciteten 75 m3/dygn
Med vänlig hälsning!
Anders Fransson
Projektledare
Energi- och miljöcenter TM
Nytt Vattenverk
Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.borasem.se%2F&amp;data=04%7C01%7CEmelie.Sandberg%40setterwalls.se%7C6e46fbdc25a4449c1ddb08d8fe81fdc0%7C1ad2400e65af47f0bbbbd5ae78
e92624%7C1%7C0%7C637539181550178557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8ey
JWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=y6W6BJoQEKSL67bwDxRpbhcgrKvpDLczIgrMiQytrXA%3D&amp;reserved=0
-----Ursprungligt meddelande----Från: soren.delin@telia.com <soren.delin@telia.com>
Skickat: den 10 april 2021 13:42
Till: Kund <kund@borasem.se>
Ämne: Vattenverk

Hej,
Har läst att ni har ett större och 4 mindre vattenverk.
Vill veta varifrån ni tar vattnet på samtliga verk och om det är grundvattentäkt, och i så
fall hur många borrhål varje verk har samt hur många liter eller m3 varje verk har som
kapacitet.
Mvh
Sören Dehlin
0703-635209
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Från: Anders Fransson
Skickat: den 13 april 2021 08:51
Till: dan.lovudden@telia.com
Ämne: Sv: Ang utskick från Borås Energi
Hej Dan,
Att vi vill ha in uppgifter om brunnar beror på att vi både har en ambition och en skyldighet
att om vi får tillstånd till bortledning av vatten, vidta åtgärder eller avhjälpa skada om det
skulle ske försämring av brunnar i omgivningen. Ni lämnar alltså en sådan uppgift för i första
hand er egen skull. Om det uppfattats som att förfrågan kommer plötsligt och utan förvarning, så har den utgått tillsammans med information om det som planeras, vilket är samma
för alla boende vid Tolken.
När det gäller uppgifter om kringboende och deras fastigheter så föreligger inte något krav på
samtycke enligt vare sig GDPR eller tidigare personuppgiftslagen eftersom det är en sammanställning som ska användas i en rättslig prövning, till vilket en tillståndsansökan i domstol räknas. Vi är till och med skyldiga att redovisa en sammanställning över sakägare.
Vi hoppas därför att denna förfrågan kan ses som begriplig och till förmån för berörda och att
ni väljer att fylla i aktuella uppgifter.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Dan Andersson <dan.lovudden@telia.com>
Skickat: den 12 april 2021 18:13
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Ang utskick från Borås Energi
Hej

Blev förvånade och ifrågasättande då vi i fredags fick information från er på Borås Energi AB,
om eran planer på att etablera en ny dricksvattentäkt i sjön Tolken samt att vi som boende
och fastighetsägare i Ulricehamns Kommun, skulle skicka in information till er på Borås Energi
AB angående djup, skick mm på våra privata brunnar. Kan du som ansvarig tjänsteman på
Borås Energi AB, förklara för oss hur ni tänkte i detta fall ?. När ni inte ens har haft ert första
samrådsmöte samt att jag inte bor i Borås Kommun eller har ni rätt till detta. Finns det ett
mötesprotokoll som beskriver att detta utskick skulle genomföras eller är det ett enskilt beslut från en tjänsteman på Borås Energi AB ?. Hur ser Borås Energi AB på GDPR lagen, angående insamling av personuppgifter och skyddande av ens personliga integritet, då detta ej
framgår av det dokument som ni har skickat ut ?.
När skall ni tjänstemän på Borås Energi AB, inse och förstå, att man inte kan gå på med ” storstövlarna ” när man avser att genomföra sina projekt. Och inte tro att man kan köra över allt
och alla för att driva sin vilja framåt. Vi som bor i Ulricehamns Kommun och som bor runt sjön
Tolken, är inte intresserade av att behöva läsa i Borås Tidning, där en tjänsteman från Borås
Energi AB, förklarar att man åter igen har misslyckats med ett projekt som ofta sker. Utan det
minsta man kan förvänta sig är att om Borås Energi AB avser att fortsätta sin utredning angående dricksvattenuttag ur sjön Tolken, att man följer de lagar och regler som gäller i Sverige
och inom EU. Att man håller sina samrådsmöten och att man inväntar och tar del av den information som inkommer i samband med dessa möten. Att man avvaktar och inväntar beslut
från era ägare, Borås Stad, eller från berörda myndigheter, innan man fortsätter sitt utredningsarbete om det framkommer oklarheter. Samt att man fortlöpande kvalitetssäkrar utredningen och sina beslut inom Borås Energi AB och inte faller tillbaka på en konsultfirma om något blir fel.
Då vi antar att ni nu har skapat ett register hos er för att kunna genomföra utskicket till alla
fastighetsägare runt Sjön Tolken. Ber vi er att ta bort all information, som ni har lagrat avseende fastigheten Vings Sjögården 1:48.
Dan och Pia
Dan Andersson
Vings Sjögården Lövudden
523 98 Hökerum
Tele: 0321-520 70
Mobil: 0768-379425
Skype: dan.lovudden
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Från: info
Skickat: den 13 april 2021 08:34
Till: 'Helen Björge' <helenbjorgeprivat@gmail.com>
Ämne: Sv: Tolken
Hej Helen,
Vi är tacksamma för dina synpunkter och noterar dessa. Arbete pågår just nu med att ta fram
en miljökonsekvensbeskrivning och dess underliggande utredningar.
Vi kommer att berätta mer om detta på samrådet den 26/4. Anmäl dig gärna och via Borås
Energi och Miljö AB:s hemsida.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Helen Björge <helenbjorgeprivat@gmail.com>
Skickat: den 12 april 2021 12:38
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Tolken
Hej Anders,
Skulle gärna vilja ta del av den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts/görs i samband med ev uttag av
vatten vid sjön Tolken.
Är mer än orolig för hur Tolken kan komma att påverkas om detta genomförs.
Vi har generellt sett mkt lågt vattenstånd och vid torra somrar sänks nivån snabbt.
Med sjötomt, egen brunn samt sjövärme skulle det få stor påverkan om 30 000 kbm vatten per dygn
skulle tappas, inte bara för oss människor som bor utmed sjön, djurlivet skulle ta än mer skada.

Mvh
Helen Björge

Getared 154
52398 Hökerum
Getared 2:8
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Från: Anders Fransson
Skickat: den 13 april 2021 17:41
Till: Åsa Follin <asafollin@hotmail.com>
Ämne: Sv: Frågor ang utskickad inbjudan tillsamråd samt dito enkät
Hej Åsa,
Begreppet ”betydande miljöpåverkan” är ett juridiskt begrepp enligt 6 kap miljöbalken och
som innebär att samrådet för vissa verksamheter ska gå till på ett visst sätt och ställer vissa
krav på miljökonsekvensbeskrivningen. Det har alltså inte egentligen inte att göra med de faktiska miljökonsekvenserna. Såtillvida kan det vara förvirrande men det är ingen motsägelse.
Att vi vill ha in uppgifter om brunnar beror på att vi både har en ambition och en skyldighet
att om vi får tillstånd till bortledning av vatten, vidta åtgärder eller avhjälpa skada om det
skulle ske försämring av brunnar i omgivningen. Ni lämnar alltså en sådan uppgift för i första
hand er egen skull. Uppgifterna hanteras bara för en eventuell skadereglering i vattenmålet.
Blanketten bifogas.
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Åsa Follin <asafollin@hotmail.com>
Skickat: den 13 april 2021 16:20
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Frågor ang utskickad inbjudan tillsamråd samt dito enkät
Hej Anders!
Har några funderingar kring inbjudan till samråd samt enkäten. Hade tänkt ringa men har
själv fullt upp dagtid och jag gissar att det samma gäller för dig

Det står i inbjudan ”begränsad påverkan på miljön” men i underlaget till samråd står det ”betydande miljöpåverkan inte kunnat uteslutas”. Detta är motsägelsefullt tycker jag och missledande eller har BEM ändrat uppfattning? Vad är BEMs nuvarande bedömning? Om det inte är
”begränsad påverkan” kommer i så fall korrekt information att skickas ut innan samrådet?
Vad är syftet med enkäten, vad ska informationen användas till och hur säkerställer ni att informationen hanteras på ett säkert sätt inom BEM?
I kommande undersökningar, som beskrivs i underlaget till samråd, uppfattar jag att endast
kartläggning av grävda brunnar och sjövärmeanläggningar ska ske. Vad är anledningen till att
ni även vill inventera enskilt avlopp och jordvärme?
Tacksam om du kunde skicka över enkäten elektroniskt till mig. Kladdade för mycket på den
jag fick i posten…
Med vänlig hälsning/Åsa Follin
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Från: Anders Fransson
Skickat: den 16 april 2021 07:25
Till: Thomas Torsson <thomas.torsson@gmail.com>
Ämne: Sv: Gällande utskick ”inventering av privata brunnar...”
Hej Thomas,
Behandlingen av personuppgifter följer i detta fall av artikel 6 c och e i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.
c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Uppgifterna ingår i den obligatoriska utredning som krävs av sökanden i en prövning enligt 11
kap miljöbalken. Informationen kommer endast att användas för att kunna bedöma om skada
vållas för ägare av brunn eller energianläggning och inte i något annat sammanhang.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Thomas Torsson <thomas.torsson@gmail.com>
Skickat: den 15 april 2021 18:15
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Gällande utskick ”inventering av privata brunnar...”
Hej.

Mottog på posten en svarsblankett för inventering gällande vår brunn/avlopp.
Detta dokument som gått ut från Borås energi följer inte GDPR. Det finns ingen information
om avsikten med insamlingen av denna data och hur informationen kommer sparas.
Jag vill därför ha din/er återkoppling om vad avsikten är med denna insamling är?
Mvh Thomas, boende vid Tolken.
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Från: info
Skickat: den 23 april 2021 20:07
Till: 'Miles' <miles.barbro@telia.com>
Ämne: Sv: Samrådsmöte
Hej Miles,
Vi har gått igenom dina frågor och har följande svar att ge.
1. Kan man se anmälningslistan på hemsidan, eller skickas den ut? Nej, för att man skall
kunna deltaga anonymt.
2. Var ser man själv att ens anmälan gått fram? Direktsvar vid anmälningsformuläret. Länk
till mötet mailas ut. Gjordes i em, så om du inte fått ett mail får du höra av dig.
3. Vilka personer i ansvarig ställning finns med på mötet för att svara på frågor? Det är viktigt
att veta för att kunna ställa frågor till rätt person med rätt ansvarsområde. Slöseri med tid att
ställa frågor om ingen finns som kan svara på dem. Deltagare från BEMs organisation kommer att presenteras inledande på mötet.
Är det enbart BEM:s personal? Se ovan.
Är Roland Andersson med? Nej.
Någon från SWECO? Ja, och deltagare från BEMs organisation kommer att presenteras inledande på mötet.
Något kommunalråd eller annan kommun-politiker? Nej.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se
SW41184255/1

Från: Miles <miles.barbro@telia.com>
Skickat: den 23 april 2021 10:57
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Samrådsmöte

Hej! Problem med epostadressen på er hemsida, i här inte understruket och hänger inte med när
man klickar på den. Antar att det ska vara info i början och har därför skrivit den manuellt och
hoppas det fungerar.
Skulle vilja få svar på följande frågor angående samrådsmötet.
1. Kan man se anmälningslistan på hemsidan, eller skickas den ut?
2. Var ser man själv att ens anmälan gått fram?
3. Vilka personer i ansvarig ställning finns med på mötet för att svara på frågor? Det är viktigt att
veta för att kunna ställa frågor till rätt person med rätt ansvarsområde. Slöseri med tid att ställa
frågor om ingen finns som kan svara på dem.
Är det enbart BEM:s personal?
Är Roland Andersson med?
Någon från SWECO?
Något kommunalråd eller annan kommun-politiker?
Tacksam för svar på detta idag.
Miles Mogren.

SW41184255/1
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From: Åke Jansson <ake.j@nsson.nu>
Sent: Friday, April 23, 2021 10:47:58 PM
To: Jonas Holmberg <Jonas.Holmberg@borasem.se>
Subject: Frågor om flöden i Viskan. Länk visar flöden vid Bosgården Gingri, från 1978 och
framåt

Hej Jonas BEM
Jag ser fram emot samrådsmötet den 26 april kl 18. Tack för länk.
Min son Andreas har sammanställt flöden i Gingri vid Bosgården i Viskan ca 2000
meter nedströms där vi bor (Ön i Tärby, se skärmdump av karta), ca 20 km vattenväg från Tolken. Se länk med flöden i mejlet här under från Andreas.
Som du kan se själv var det riktigt låga vattenflöden 22 augusti 1983
(101 lit/sek,) och 7 augusti 2018 (129 lit./sek.) trots att Vattenfall tappade 300 liter per sekund från Tolken. Det låga flödet berodde på varmt och
torrt väder som ledde till stor avdunstning.
Jag vore tacksam om du kan besvara följande två frågor redan före samråd: A)
Hur stort kommer flödet vara vid Bosgården i Gingri om och när BEM stryper flödet från Tolken till planerade minsta tappning från Tolken till 110 lit/sekund?
B) Vad händer med de flacka grunda igenslammade sjöarna från Västra Marsjön
upp till Mogden när tappning från Tolken endast är 110 lit/sekund?
Vattenfalls minimiflöde 300 liter/sek. kan vi konstatera är för lågt, sjöarna blir så
grunda att de knappast går att ro i, och målarmusslorna ligger torrlagda vid Viskans åkanter. Problemet hänger samman med Tolkens minimala tillrinningsområde.
Vid högvatten är situationen det omvända, då skulle jag önska att huvuddelen från
Tolken gick i kulvert till Borås. Därför har jag denna sista fråga: Riskerar tappningen från Tolken att öka vid höga flöden som redan nu vållar stora översvämningar i området från Varnum till Gingri?
Borås kommun har antagit en plan för att minska risken för översvämningar, vilket borde innebära att Vattenfalls nuvarande "Vattenspel" med Tolkens vatten ej
får försämra villkoren. Vattenfall undviker öka avtappning från Tolken när flödet i
Viskan vållar översvämning, de har vissa marginaler till högsta dämningsgräns,
2020 t.o.m. överskred de gränsen med några cm för att invänta torrare väder.
Detta gjordes för att ej förvärra situationen för alla hus som då badade i vatten
som flertalet miljoner att åtgärda.
Viktig information; vid torka kommer huvuddelen av vatten till Gingri från Tolken,
vid höga flöden kommer huvuddelen av allt vatten ej från Tolken (endast 1/5-del
är Tolkenvatten). För mycket och för lite (i detta fall vatten) skämmer allt är ett
ordspråk som passar bra här.

Med vänlig hälsning
Åke Jansson, Ön Tärby (boende vid Viskan från födsel 1941).
-------- Vidarebefordrat meddelande --------

Ämne:Flöden i Viskan vid Bosgården Gingri, från 1978 och framåt
Datum:Fri, 23 Apr 2021 16:35:36 +0200
Från:andreas.j@nsson.nu
Till:Jansson, Åke <ake.j@nsson.nu>
Jag lade upp Vattenfalls mätvärden från Bosgården, Gingri på Google Drive. Ladda
ner eller titta på den under delade dokument i Google drive.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WWqdyXOTORrb4fgkBwZGh9m8y0ZXvkLc_twvzle8uRg/edit?usp=sharing
Dygnsvärden på flik 1 och så har jag lagt till ett diagram på flik 2.

/ Andreas
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-----Ursprungligt meddelande----Från: Anders Fransson
Skickat: den 23 april 2021 20:12
Till: 'barbro.everitt@gmail.com' <barbro.everitt@gmail.com>
Ämne: Sv: Synpunkter på nytt vattenverk från webbformulär
Hej Barbro,
Som jag även nämnde för dig på telefon så hade vi givetvis velat ha ett fysiskt möte och vi vet
om att det är en angelägen fråga för omgivningen.
Vi har dock i diskussion med länsstyrelsen fått besked om att digitala samråd får accepteras
under rådande omständigheter och vi har nog inte tid att avvakta med samrådet till den oklara
tidpunkt då ett fysiskt möte är möjligt.
Med vänliga hälsningar
Anders Fransson
Projektledare
Energi- och miljöcenter TM
Nytt Vattenverk
Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.borasem.se%2F&amp;data=04%7C01%7CKlara.Nylander%40setterwalls.se%7C799bb63646fd4f0ec76b08d906834ab0%7C1ad2400e65af47f0bbbbd5ae78e9262
4%7C1%7C0%7C637547983237732728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=ki0WzaVu9nxVltz0WlF%2BiRRZ4CvFJ7eJs6NkaMs
D7YA%3D&amp;reserved=0

-----Ursprungligt meddelande----Från: kund@borasem.se <kund@borasem.se>
Skickat: den 23 april 2021 13:44
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Synpunkter på nytt vattenverk från webbformulär
Barbro
Everitt
barbro.everitt@gmail.com
0761122207
Mina synpunkter:
Att det digitala mötet 26 april 2021 bara är ett preliminärt samrådsmöte och att ett verkligt samrådsmöte där vi träffas fysiskt hålles efter sommaren när de flesta är vaccinerade. Detta är en
alldeles för stor fråga att behandla digitalt, så många berörda.
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Från: info
Skickat: den 26 april 2021 10:23
Till: 'Ingemar Brunnemyr' <ingemar.brunnemyr@gmail.com>
Ämne: Sv: Projekt Tolken
Hej,
Tack för era synpunkter.
Vid de arbeten som kommer att utföras är det sökandens skyldighet att i första hand utföra
arbetet så att skada undviks.
Skulle skada uppstå är det mycket riktigt sökandens skyldighet att avhjälpa skadorna och i
sista hand utge ersättning.
Då det ännu inte är klart hur och exakt var arbeten kommer att ske, är det dock för tidigt att
bedöma att skada kommer
att uppstå på vägsamfällighetens väg.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Ingemar Brunnemyr <ingemar.brunnemyr@gmail.com>
Skickat: den 24 april 2021 16:55
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Projekt Tolken
Hej!
Sänder in synpunkter ang rebrucerande från Vatunga-Gullestorp vägsamfällighet angående
vattenprojektet Tolken.
Hälsningar Ingemar Brunnemyr, ordf ovan nämnda vägsamfällighet.
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Från: Folke Svenson <folke1.svenson@bahnhof.se>
Skickat: den 25 april 2021 21:17
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Frågor beträffande samråd nytt vattenverk Tolken
Hej,
Bifogar dokument med frågor från styrelsen Sundholmens Fiberförening
Mvh,
Folke Svenson
Ordförande Sundholmens Fiberförening
Mobil 0704934171
Mail. folke1.svenson@bahnhof.se

2021-04-21
Borås Energi o Miljö
/Nytt vattenverk

Inför samrådsmötet angående vattenprojektet Tolken den 26/4–21.
Bakgrund: Vi inom Styrelsen för Sundholmens Fiberförening ifrågasätter huruvida så stora
vattenuttag är möjliga för sjön Tolken. Uttag på upp till 40 000 m3/dygn kommer att ge
oöverskådliga konsekvenser för all framtid. Sänks vattennivån i sjön kommer det att påverka
grundvattennivån för alla boende runt sjön. Det kommer att resultera i meterlånga stränder och
påverka vår sjökabel.
Vi är alla djupt oroade över att detta vattenprojekt planeras att genomföras.
Sundholmens Fiberförening har ledningsrätt för fiberkabel över Sundholmens kursgård och för
sjökabel norr om Holmen över till Nabben. Ledningsrätten täcker hela västra sidan av Tolken.
Ledningen har Akt nr: 1494–2018/29 på Lantmäteriet.
Före start av arbete eller projektering som kommer att beröra fiberkabelns förläggning skall
Sundholmens Fiberförening skriftligt informeras och godkänna tänkta åtgärder.
Kommer inte SFF och Borås Energi o Miljö skriftligen överens så behöver lantmäteriet lösa denna
tvist. Beslutet kan även överklagas i tre instanser. En ledningsrättsprocess kommer drivas av SFF om
inte föreningen kan säkerställa ledningsrätten samt ledningens framtida trygghet. Från SFFs externa
jurist kring detta ärende så uppskattas denna rättsprocess ta mellan 2-3 år. En försening av
vattenledningen med 2-3 år ser vi som en viktigt del i beslutsunderlaget som politiker och tjänstemän
behöver vara medvetna.
Hoppas även att Borås Energi och Miljö är medvetna om att vattenledningen kräver skriftliga
medgivanden från samtliga markägare som ledningen berör. Alla dessa markägare,
samfällighetsföreningar och ledningsrättsägare kan överklaga, med minimal ekonomisk insats, och
även dem försena projektet med 2-3 år.
Beträffande den samfällda vägen vars sträckning är från (Allmän väg 1705) Vatunga ansluter vid
Gullestorp. (Allmän väg 1706). Det finns fiberledningar längs hela vägsträckan med ledningsrätt Akt
nr 1494–2018/29.
Under byggtiden kommer den samfällda vägen med stor sannolikhet bli nedtryckt/sönderkörd och
påverka fiberledningen i vägbanken.
Om projektet ändå verkställs så vill vi redan nu framhålla följande:
Vid skada är Borås Energi och Miljö ersättningsskyldiga.
Det kan innebära att ny Fiberkabel / Sjökabel behöver anläggas.
Ersättning skall utgå för alla de abonnenter som drabbas av avbrott i fiberanslutningen på grund av
arbete som orsakats av Borås Energi och Miljö.

Vid ett ev. korsande av vattenledningar över fiberledning eller sjökabel eller vid längsgående arbeten
vid vägen/markområde krävs besiktningar före och upp till 5 år efter utfört arbete. Eventuella
uppkomna skador skall ersättas av Borås Energi och Miljö.
Styrelsen för Sundholmens Fiberförening.
Folke Svenson
Ordförande Sundholmens Fiber
ordforande@sundholmensfiber.se

Magnus Persson
Vice ordförande
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-----Ursprungligt meddelande----Från: kund@borasem.se <kund@borasem.se>
Skickat: den 25 april 2021 18:54
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Synpunkter på nytt vattenverk från webbformulär
marie
johansson
johanssonahlmark@gmail.com
073-7341825
Mina synpunkter:
Hej! Om ni genomför detta så kommer inte vi kunna nyttja vår båt, strand och brygga. I
vår vik kommer det inte finnas mycket vatten kvar. Redan idag så är det lite vatten under
sommaren och viken börja växa igen. Vi har länge försökt få svar på vad som händer mer
vattennivån. Utanför vår sommarstuga är det idag ett djup på 2,5 meter och ska ni då ta
ännu mer vatten ur Tolken så kommer vi inte kunna använda vår båt och flotte, inte kunna
nyttja vår strand. Hur ställer ni er till det? Vi har även ett rikt fågelliv här med både Svan,
Knipa, Tranor, Flodsångare, Storlom och Havsörn mm. Hur blir det? Fisket kommer också
att påverkas. Jag tycker verkligen att detta är ett mycket dåligt förslag, jag hoppas verkligen att ni tänker om. Hälsning Marie
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-----Ursprungligt meddelande----Från: kund@borasem.se <kund@borasem.se>
Skickat: den 25 april 2021 18:57
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Synpunkter på nytt vattenverk från webbformulär
Frank
Johansson
cgm.frank.johansson@gmail.com
0733670715
Mina synpunkter:
Hej, jag är mycket orolig för det redan låga vatten-ståndet som vi haft dom senaste åren.
Med ökad igenväxtning som följd. Om vattenståndet blir ännu lägre kan vi inte längre
nyttja vår möjlighet med båt- och strandliv. Då kan vi inte längre använda båten, eller
bada eftersom det är gyttjebotten ca. 0,7m under normalt vattenstånd. Det är en betydande inskränkning i vårt liv. Vad gör ni åt detta? Låter dessutom idiotiskt att pumpa vatten till Borås, som redan rinner dit gratis. Och kalla det för redundans??? Nonsens! Dessutom behövs ett fysiskt möte då alla kan vara med.Mvh Frank
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Från: Gunilla Larborn <artgunilla@gmail.com>
Skickat: den 26 april 2021 11:17
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Re: Till Projektledare Anders Fransson "Nytt Vattenverk"
Pust och tusen tack kære Anders,
mycket tacksam før ditt positiva och snabba svar!!!
Tolken ær “hemlandskærlek” før mig…
Førra sommaren satt jag isolerad hær i København och målade havsørnar,
nær grannarna berættade om fåglarna på “min” Lindö.
Just anmælt mig till samrådet i afton.
Igen tack Anders - med lite fågelmåleri från förra sommaren…
samt karantæn-tårar før att jag inte fick komma till Tolken 2020🍀gunilla
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Från: info
Skickat: den 26 april 2021 10:26
Till: 'Gunilla Larborn' <artgunilla@gmail.com>
Ämne: Sv: Till Projektledare Anders Fransson "Nytt Vattenverk"
Bästa Gunilla,
Att inte all information kommit er till del beror mest sannolikt på att det varit svårt att lokalisera er adress i Danmark.
Vi är ändå glada att du fått reda på samrådet på något sätt och kommer att skicka samrådsunderlag till dig. De skador
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du befarar kommer inte att uppstå, vilket du också kommer att förstå om du är med på samrådsmötet i kväll. Framförallt
kommer inte de låga vattennivåer som vissa befarat att behöva uppkomma eftersom vi ser till
att hålla uppe vattennivån
under våren så att tillräckligt med vatten ska finnas på sommaren. Vattenkvalitén är dessutom högsta prioritet för oss
eftersom vattnet ska användas som dricksvatten.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Gunilla Larborn <artgunilla@gmail.com>
Skickat: den 25 april 2021 08:27
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Till Projektledare Anders Fransson "Nytt Vattenverk"
Hej Projektledare Anders Fransson,
skriver snabbt och kort till Dig eftersom jag æger en fastighet vid sjön Tolken utanför Borås.
(Helt nere vid vattnet i Hästhagen, Vings 117, 52 398 Hökerum).
Jag bor i Hellerup norr om København sedan 1980, och har sedan 80-talet övertagit mina
førældrars hus i Sverige.
Mina førældrar byggde Hästhagen-huset år 1964.
Huset har i många år varit vårt “Refugium” før att besøka och njuta den svenska vilda naturen.
Nu får jag plötsligt tillsänt en rad oroande artiklar och besked om utvecklingen av “min” älskade Tolken-sjø…
Har intet hørt från några myndigheter eller fått några faktuelle informationer.
Ønsker att få fakta tillsänt.
Om vad som ær på gång.
Om projektets vision, strategi och konsekvenser - politiska beslut mm.
Förstås intresserad av hur eventuella førændringar kommer att påverka just min fastighet?
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Min brunn, grundvattnet, min bastu - som ær placerad vid sjön - vattenkvaliteten, vattennivån,
fisket mm?
Självklart också förväntad miljøførændring på längre sikt - før kommande generationer.
Jag ær inte ingenjør eller ekonom - men min man ær både civ.ing och civ.ekon - så jag/vi vill
gærna
mottaga konkreta tekniska fakta.
(Sjælv ær jag sociolog med mångårig erfarenhet som projektledare i konsultbranschen).
Ser fram till klarläggande informationer om ditt Projekt Nytt Vattenverk.
På førhand tack!
Med venlig hælsning Gunilla Larborn
(mail: artgunilla@gmail.com)
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-----Ursprungligt meddelande----Från: kund@borasem.se <kund@borasem.se>
Skickat: den 25 april 2021 21:57
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Synpunkter på nytt vattenverk från webbformulär
Paul
Häyhänen
paul.hayhanen@gmail.com
0721777096
Mina synpunkter:
Denna skrivelse är en inlaga angående Borås kommunfullmäktiges beslut den 202009-17, ärende SP2, att: Sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om framtida dricksvattenförsörjning. I underlagen till detta beslut vilka är framtagna av företaget Borås
Energi och Miljö AB (BEM) saknas en tydlig uppdragsbeskrivning från kommunstyrelsen. Alltför stor delegering i detta ärende har lett till en i många hänseenden godtycklig utredning där BEMs överväganden både bristfälligt och felaktigt har vilselett
kommunstyrelsen och landat i en felaktig slutsats. Detta är en viktig fråga för Borås
kommun med potentiellt påtagliga miljökonsekvenser som resultat av framtida beslut.
Vi kräver att förundersökningen görs om och bör grunda sig i en tydlig uppdragsbeskrivning där kommunstyrelsen tydligt uttrycker vilken typ av redundans i dricksvattenförsörjningen som avses önskvärd, och där alla relevanta alternativ jämförs med
varandra, och där kriterier och viktning för urval redovisas transparent och med tydliga
motiveringar. I de fall där relevanta alternativ till framtida dricksvattenförsörjning uteslutits ska skälen för uteslutning tydligt redovisas. Följande brister i logik och genomförande kan noteras i beslutsunderlagen och i beslutsprocessen kring framtida dricksvattenförsörjning i Borås. I underlaget till beslutet i kommunstyrelsen 2020-09-07 redovisas från styrelsemöte i BEM 2020-05-28, §100, att styrelsen vill sända en skrivelse
till Borås stad om att styrelsens främsta ambition är att på lång sikt säkerställa vattenförsörjningen i Borås vad gäller det ökade volymbehovet av vatten och vad avser erforderlig leveranssäkerhet. Vad som menas med erforderlig levenssäkerhet förtydligas
i brev till kommunstyrelsen daterat 2020-05-28 av styrelsens ordförande Hanne Jansén
där man skriver, för tydlighets skull gulmarkerat i brevet, '.erforderlig leveranssäkerhet
(redundans), både avseende produktionskapacitet och avseende inkopplingspunkt i nätet.' Med redundans menas alltså: - Produktionskapacitet (=vattenverk) - Inkopplingspunkt i nätet Av beslutsunderlaget kan man tydligt utläsa att redundant vattenverk kan
placeras på valfri plats i kommunen, och redundant inkopplingspunkt kan åstadkommas från valfritt håll. Inget av dessa är bundet till en viss uttagspunkt för råvatten. Varken BEM eller kommunstyrelsen har uttryckt behovet av en redundant råvattentäkt.
Sannolikt för att man redan har en nominell råvattentäkt i Öresjö, samt en redundant
råvattentäkt i Ärtingen. Behovet av en tredje råvattentäkt har inte uttryckts. Likaväl har
alla de utredningsalternativ man valt i förundersökande haft med råvattentäkt från en
ny sjö. Detta har inte önskats enligt de interna direktiven och dokumenten. Om man

följer ambitionen som den är formulerad från både BEM själva och Borås Stads fullmäktige bör man som ett grundalternativ utreda etablering ett nytt vattenverk och ny
inkopplingspunkt men från befintliga råvattentäkter. Detta alternativ lär också sannolikt bli det billigaste för vattenkonsumenterna i Borås kommun, det som är snabbast att
genomföra, det som erbjuder enklast tillståndsprocess - samt sist men inte minst helt
utan någon extra belastning och risk för miljö och ekologi. Vi tycker det är av yttersta
vikt att Borås kommun förklarar varför man väljer att utreda tre alternativ med miljöbelastningar framför ett självklart alternativ utan några miljöbelastningar alls. Skulle
Borås stad likaväl önska ett redundant råvattenintag bör man redovisa detta i ett nytt
utredningsdirektiv till BEM. Vill man ha äkta och största möjliga redundans i råvattentäkt, kommer Tolken inte i fråga som utredningsalternativ, eftersom Öresjö och Tolken
är del av samma vattensystem. Dessa grundläggande brister i direktiv, förutsättningar
och logik - kombinerat med bristande transparens i undersökningar, kräver ett tydligt
omtag av hela besluts- och utredningsprocessen. Öppenhet och transparens är grundläggande i ett demokratiskt samhälle där medborgarna fö
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-----Ursprungligt meddelande----Från: kund@borasem.se <kund@borasem.se>
Skickat: den 26 april 2021 07:29
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Synpunkter på nytt vattenverk från webbformulär
Margareta
Martinsson
margaretamartins@hotmail.com
Mina synpunkter:
Vad är det för fel på de gamla vattentäkterna? Använd vatten från Pickesjön o Viaredssjön! Det duger väl åt er boråsaren! Det kanske kan bidra till att boråsarna blir lite mer
rädda om sin närmiljö o slutar grisa ner då förbannat. Det blir ju de själva som får
dricka det de förstört
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Från: Peter Häyhänen <phayhanen@gmail.com>
Skickat: den 26 april 2021 01:54
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Frågor till samråd Tolken 26/4
Hej
Jag önskar få svar på följande frågor imorgon på samrådet om Tolken (se bif skrift)
Mvh Peter
Skickades från E-post för Windows 10

Analys av rapporten ”Förstudie
dricksvattenförsörjning BEM, Sweco
Environment AB”
Efter analys av rapporten ”Förstudie dricksvattenförsörjning BEM, Sweco Environment” AB som var
direkt avgörande för beslutet av Kommunfullmäktige att gå vidare med Tolken har ett antal
felaktigheter upptäckts. Den innehåller felaktiga indata, metodfel och analysen samt slutsatsen
svarar inte ens mot syftet med tillståndsansökan. Rapporten är de facto så bristfällig att man kan
misstänka andra avsikter än en saklig utredning av BEM till tänkbara alternativa dricksvattentäckter.
I denna skrift numrerade observationer 1-7 skulle undertecknad vilja ha en saklig redogörelse för
under samrådet. Samt även en logisk förklaring till varför ett så bristfälligt underlag framställs som
beslutsunderlag för Borås Kommunfullmäktige.

Sammanfattning: Rapportens slutsatser är felriktade och
svarar ej mot uttryckt behov av ny alternativ
vattenförsörjning.
På Borås Miljö och Energis hemsida 2021-02-05 där inbjudan till samråd finns beskrivs syftet till
kommunens tillståndsansökan enl följande:
”Tillståndsansökan görs i syfte att erhålla redundans för uttag av vatten med god vattenkvalitet för att
trygga framtida dricksvattenförsörjning inom Borås Stad samt för att möjliggöra renovering av Sjöbo
vattenverk.”

Men märkligt nog i rapporten ” Förstudie dricksvattenförsörjning BEM, Sweco Environment AB”
som utreder Tolken, Säven och Frisjön som alternativ så kopplas inte det övergripande syftet mot
analysen och poängberäkningen. Detta leder fram till att kommunfullmäktige felaktigt valt Tolken
som enda fortsatta utredningsalternativ vilket är anmärkningsvärt. Dessa metodfel sk bias i
rapporten skapad av dels felaktiga underlag men även kanske främst utelämnad information gör att
Kommunfullmäktige fattat ett beslut på ett vinklat underlag. Och därmed bör Kommunfullmäktige i
sann transparent och demokratisk andra ompröva beslutet om att gå vidare med enda alternativet
Tolken. Man bör av oberoende part starta en ny mer saklig framställan av faktaläget. I detta omtag
vore också önskvärt med större transparens och insyn i dessa utredningar innan folkvalda politiker
fattar samhällsavgörande beslut.

Följande fel och brister har upptäckts.

1 I RAPPORTEN UTVALDA BESLUTSKRITERIER SVARAR INTE KOMMUNENS
SYFTE MED ÖNSKAN OM NY REDUNDANT DRICKSVATTENTÄKT UTAN TAR
BARA KORTSIKTIGA EKONOMISKA HÄNSYN.
Sweco och Borås Miljö och Energi helt tappat bort det övergripande syftet dvs att enl BEMs egen
hemsida ”Tillståndsansökan görs i syfte att erhålla redundans för uttag av vatten med god
vattenkvalitet för att trygga framtida dricksvattenförsörjning inom Borås Stad samt för att möjliggöra
renovering av Sjöbo vattenverk.”

Detta framställs inte som syfte i rapporten utan där har det ändrats till:

Syftet med denna förstudie är att;
- Utreda uttagskapaciteten i sjöarna Frisjön, Tolken och Säven.
- Fördjupa kunskapen om sjöarnas vattenkvalitet.
- Se över ledningsdragning och lokalisering av vattenverk för respektive sjö.
- Beräkna drift- och underhållskostnader.
- Belysa tillståndsprocessen för vattenverksamhet
- Rekommendera alternativ för framtida vattenförsörjning.

Dvs det resultat som rapporten framställer är helt irrelevant eftersom det inte är kopplat det syfte
som BEM själva satt upp. Detta är en så allvarlig logiskt misstag så den ersättning Sweco fått för detta
arbete borde återkrävas till Borås invånare.
Denna logikmiss genomsyrar hela rapporten. Men mest tydlig blir denna tankelapsus när det inte på
ett enda ställe nämns något om redundans i förstudiens sammanfattning. Dvs svaret på den
övergripande frågan med bästa alternativ för redundans besvaras aldrig. Med andra ord är rapporten
värdelös och innehåller visserligen mängder av olika typer av information men allt detta svara ej på
BEMS egen fråga ”Vilken sjö ger bäst redundans” jmf med dagens intag från Öresjö?

2 POÄNGBERÄKNINGSMATRISEN HAR EN MASSIV ÖVERVIKT MOT
EKONOMISKA SKÄL OCH MISSLYCKAS SÅLEDES DELS MED ATT BERÄKNA
POÄNG MOT SYFTET MED PROJEKTET OCH ÅSIDOSÄTTER ÄVEN GROVT
MILJÖSKÄL.
I styckena ”Sammanfattning” och i ”9 Samlad bedömning” beskrivs bilden nedan som visar vilken
avgränsning som gjorts i förstudien och därmed indirekt lett fram felaktiga beslutskriterier och
slutsats.

Kopierat från förstudierapporten:
De kriterier som studerats mer detaljerat i denna förstudie är markerade med svart kant. Kriterier som är
oförändrade av förstudiens resultat är skuggade medan kriterier som har justerats efter uppdaterad kunskap är
skarpa i färgen.

Anmärkningsvärt är att redundans mha separata avrinningsområden är i bilden skuggad. Mao är
denna faktiska naturliga riskspridning och redundans i vattenförsörjning borttagen ur alanysen. Detta
ter sig mycket märkligt och anmärkningsvärt. Det gör hela förstudien värdelös som beslutsunderlag.
I kapitlel ”9 Leveranssäkerhet” som låter som en rubrik antyder att beskriva säker försörjning
beskrivs istället bara en simulerad reservkapacitet per sjö? Men det faktum att två av de studerade
sjöarna inte rinner ner i samma dricksvattentäckt som dagens utelämnas helt i rappoerten. Och detta
är ju synnerligen viktigt beslutsunderlag om t ex en tankbilsolycka skulle ske i någon av de tre
sjöarnas område. I fallet Tolken så riskeras hela vattenförsörjningen till Borås stad slås ut. Men i två
av fallen kommer frisk vatten fortsättningsvis finns kvar att ta från Öresjö. Detta uppenbara naturliga
riskspridning beskrivs inte alls i förstudien. För att utge sig att vara ett beslutsunderlag för redundans
så är det synnerligen oproffesionellt.
istället presenteras ett poängsystem med övervägande ekonomiska intressen
De i förstudien detaljstuderade områdena är:
-Investeringskostnader (anskaffningskostnader och entreprenadskostnader)
-Drift & Underhåll (löpande kostnader för försörjning
-Råvattenkvalitet (dvs kostnader att rena vattnet)
-Reservkapacitet (möjlighet till vattenuttag mha de simuleringar som gjorts).
-Kort anläggningstid
-Estetisk kvalitet
-Motstående intressen
-Energiförbrukning

-Miljökonsekvenser.
Viktningen av de utvalda kriterierna är gjort enligt följande bild:

Figur B. Viktning av huvudkriterier i genomförda utredningar.

Poängberäkning som underlag för rekommendation är alltså de ovan för snävt och enkelsidigt valda
kriterierna med en viktning enl cirkeldiagrammet och detta kvot-beräknas mot anläggningskostnader
och detta ledde fram en summapoäng som förordade Tolken. I förstudien beskrivs ”Givet gällande
viktning, att störst vikt läggs på vattenkvalitet och reservkapacitet, framstår Tolken som det mest fördelaktiga
alternativet och rekommenderas som inriktningsalternativ för fortsatt utredning.”

Dvs utvalda kriterier som är framförallt ekonomiskt drivna viktas mot igen ekonomi
(anläggningskostnader) och bildar den poängkvot som gör att man föreslår Tolken. Så det rapporten
faktiskt säger är tar man bara hänsyn till ekonomiska skäl, åsidosätter redundans och miljö är Tolken
bästa alternativ. Men så väljer men inte att tydligt beskriva det utan väver in det i komplicerande
poängberäkningssatser för att vilseleda den ej uppmärksamma läsaren.

3 HÄNVISNINGAR TILL UNDERLAG MEN SOM DOCK BELAGS MED SEKRETESS
FÖR ALLMÄNHETEN.
I förstudies ges frekvent hänvisningar till tidigare undersökningar och analyser som gjorts för att
finna alternativ dricksvattentäkt. Dessa tidigare analyser har enl förstudien kommit fram till andra
alternativ än Tolken. Det är till och med så att tidigare analyser visar klart att Tolken är det minst
lämpliga alternativet. Poängmatris från rapporten visas nedan med sammanslagen poäng i parentes
för tidigare analyser och utan parentes med denna förstudie.

Men på förfrågan att få ta del av samtliga beslutsunderlag dvs även tidigare rapporter hävdar Borås
Miljö och Energi att dessa är belagda med sekretess och lämnas inte ut. Det är anmärkningsvärt att i
en för allmänheten så viktig fråga som dricksvattenförsörjning och påverkan i kommunens större
vattensystem så ges inte allmänheten insyn. På frågan varav denna sekretess hänvisas till en lag om
skydd av samhällsviktig information. Hur förklarar BEM att den nya rapporten som peker ut Tolken
inte har sekretess men tidigare har det. Borde inte i så fall alla rapporter av detta slag ha sekretess?
Dessutom framtår frågan om Kommunens politiker har vid beslutstillfället i kommunfullmäktige haft
insyn i de frekvent refererade tidigare beslutsunderlag och därmed kunnat värdera det förslaget i
förstudien mot tidigare analyser som kommit fram till andra slutsatser. Dvs har alla fakta funnits på
bordet vid beslutstillfället så i alla fall de förtroendevalda kunnat få insyn nu nr allmänheten inte ges
den möjligheten.

4 FÖRSTUDIEN HAR VÄSENTLIGA FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNAR VIKTIG
INFORMATION OM GEOGRAFI OCH VATTENDRAG.
I förstudien anges alla tre analyserade sjöar tillhöra Viskans avrinningsområde:
Under 2.1: Tolken är belägen ca 225 m.ö.h. och tillhör Viskans avrinningsområde.
Under 2.2: Frisjön är belägen ca 122 m.ö.h. och tillhör Viskans avrinnginsområde.

Under 2.3: Säven är belägen ca 155 m.ö.h. och tillhör Viskans avrinnginsområde.
Denna viktiga information är inte sann. Man anger i förstudien att ”faktaunderlaget” har man hämtat från VISS.
Men med en enkel sökning på nätet på VISS hemsida
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA49434159 kan man läsa att Säven tillhör Götaälvs
avrinningsområde, dvs inte Viskans. Man ger alltså en källhänvisning men lägger fram falsk information. Denna
felaktiga information kan man enkelt verifiera genom att titta på en gällande karta. Säven rinner ut i ån Säveån
(det hörs på namnet) och sedan rinner Säveån ner i Götaälv. Mao så tillhör Säven inte Viskans
avrinningsområde som det hävdas felaktigt i rapporten. Om detta elementära fel finns i rapporten hur ska man
då kunna lita på sanningshalten av övrig information i resten av skrivelsen? Information som inte är lika lätt att
dubbekolla. Tex simuleringar, BEM hävdade tappvolymer etc.
Just angående avrinningsområde så tillhör Frisjöns Viskans vattensystem men med den viktiga skillnaden mot
Tolken att den mynnar ut i Viskan nedströms Sjöbo vattenverk och inte uppströms som Tolken gör. Men denna
högst avgörande information tar inte förstudierapporten upp? Dvs Tolken inte är ett redundant alternativ mot
dagens vattenintag men både Säven och Frisjön är det tack vare topografin.

5 SIMULERINGEN AV VATTENFÖRSÖRJNING HAR SKETT UTAN
KÄNSLIGHETSANALYS UTAN BARA MED EN ENKEL VARIATIONSANALYS.
En självklar och grundläggande kvalitetssäkringsmetod när man gör simuleringar och scenarioarbetet
med osäker indata är att göra sk känslighets eller robusthetsanalys. Dvs för de datakällor som är
osäkra påför man variation för ”dra i modellen” för att säkerställa att resultatet är stabilt även om
faktaunderlaget skulle visa sig vara något felaktigt. Metoden är praxis för simuleringar där viktiga
beslut skall fattas baserat på resultatet. Man får på så sätt säkerhet i sin analys och därmed säkerhet
i sitt beslut. Denna metod beskrivs ej ha använts i Swecos simulering.
Den datamodell som Sweco byggt har baserats på SMHIs nederbördssimuleringar. På egen förfrågan
till SMHI finns ingen nederbördsstation i närheten av Tolken. Nederbörden är den mest påverkande
variabel i simuleringarna. Dock är den osäker eftersom det inte finns en närbelägen mätstation vid
Tolken. Dvs indata till simuleringen är hypotetiska värden i sin tur simulerade värden. Mycket riktigt
at SMHIs egen värdering av dessa datas tillförlitlighet en felmarginal på 47% föreligger. Dvs den
faktiska nederbörden kan vara ca hälften av den Sweco gjort sina simuleringar på. Denna osäkerhet i
indatan inte tagits hänsyn till i vare sig simulering (mha känslighetsanalys) eller i slutsatser av
simuleringen.
Vidare beskrivs simuleringen som en ”enkel regleringssimulering” och att ”Metodiken baseras på teorin om
att ”det som skett kan ske igen”. Det är anmärkningsvärt att ha denna modesta klimatprognos som ingående
tes i simuleringen. Att det som skett kommer ske. I denna enkla mening förkastar Sweco plötsligt
klimatförändringen och den överväldiga faktamängd som säger att klimatförändringar sker med mer extremt

väder som följd. Dvs mer torka och mer nederbörd. Men Sweco fastlår att ”det som skett kommer ske igen”
varken mer eller mindre. Men det finns likadana tvetydigheter och ologiskheter även här. För i ett annat stycke
hävdar man plötsligt mycket riktigt att vädret kommer bli mer extremt. Men tydligen ”glömmer man bort”
detta faktum i simuleringsarbetet.
Så på en ”enkel reglersimulering” utan robusthetsanalys och med potentiellt 47% felaktig indata drar man raskt
slutsatsen att Tolkens grafer är mest fördelaktiga. Man nämner dock att man bör göra fler simuleringar (utan
att nämna robusthetsanalyser) men väljer ändå utan påvisa hur eller varför att man anser att Tolken skall trots
detta vara enda alternativet framåt. En märklig och förhastad slutsats.
Hur påverkar då denna avsaknad av robusthetsanalys och osäkra indata de tre alternativen? Jo utav de tre

analyserade sjöarna är det procentuellt största tänkta vattenuttaget i Tolken. Därmed är Tolkens
analys dels mest känslig för indatavariation och osäkerhet. Dvs man har närmst till ett skede där sjön
inte klarar försörja staden. Följden blir att Viskan sinar och samtidigt kommer Borås få allvarliga
vattenförsörjningsproblem under ombyggnationen av Sjöboanläggningen.

6 SIMULERINGEN AV VATTENFÖRSÖRJNING HAR EJ SKETT MED LIKVÄRDIG
INDATA FÖR DE TRE SJÖARNA OCH RESULTATEN BLIR DÄRMED FELAKTIGA
ELLER EJ TILLFÖRLITLIGA.
När man läser den bitvis röriga och svårlästa förstudien kan man skönja att likvärdig och på samma
sätt faktakollad information inte föranlett de tre simuleringsalternativen.
För minimitappning tar man i fallet Frisjön hänsyn till BEM egnas kraftproduktionsönskemål. Men i
Tolkens tänkbara strategi släpper man inte vatten som idag (där hänsyn tas till kraftproducenter)
utan beräkningen görs baserat på vattendomen. Effekten av detta är att reglerstrategin för Frisjön
tappar ut mer vatten än Tolken. Mao blir ju den uppenbara slutsatsen att Frisjön dippar i nivå för
lågt. Men om man inte tar hänsyn till BEMs egenintresse skulle man kunna magasinera mer vatten i
Frisjön och således få ett helt annat simuleringsresultat. BEM har åter igen ekonomiska intressen att
fredag Frisjön pga att man vill driva sin vattenkraft.

7 EJ RIMLIG ANTAGEN REGLERSTRATEGI FÖR TOLKEN.
Tolken har ett mindre avflöde än Frisjön och därmed mindre naturlig kapacitet till kraftig tappning
pga nedströms bebyggelse mm. Och mycket riktigt mer eller mindre varje år finns högvattenproblem
i Viskans dalgång mellan Tolken och Öresjö. I rapporten beskrivs att en ny reglerstrategi där sjöns
säkningsgräns (SG) skall höjas med 3 dm för att under vintern magasinera vatten för att det ska räcka
under sommaren. Redan idag förekommer högvattenperioder i Tolken som gör att med en mindre
marginal till taknivån kommer översvämningar förekomma. Att höja sänkningsgränsen 3 dm gör att
marginalen till att ofrivilligt överskrida vattendomens högstanivå blir betydligt mindre då redan idag
ligger Tolkens faktiska nivåförändringar i övre skiktet av reglerintervallet.

8 SLUTARGUMENTATION
Den rapport som var beslutsunderlag till kommunfullmäktige finns ett antal felaktigheter och en fatal
tanke-lapsus i logik finns mellan kommunens syfte till vad tjänstemännen har skapat i beredning.
Verklig redundans har helt enkelt inte varit med i beslutsunderlaget trots att kommunen hävdar att
det är det övergripande syftet.
Rapporten negligerar aktivt att beskriva de faktiska skillnader i redundans som naturligt finns mellan
Tolken, Säven och Frisjön och har indirekt låtit en majoritet av kriterierna vara ekomoni till förmån
för riskspridning och miljö. Vill man ha bästa redundans är inte Tolken ett alternativ utan enbart
Säven och Frisjön. Enligt tidigare analyser som ny BEM valt att inte offentliggöra var inte Tolken ett
bra alternativ. Men med den nya poängmodellen som mast tar hänsyn till ekonomi vill BEM
exploatera Tolken för dricksvatten men tyvärr får Borås invånare inte en säker vattenkälla för den
miljard detta projekt beräknas kosta.
Det föreligger även att antal metodfel och därmed har bias uppstått i resultatet som gör rapporten
värdelös.
Det finns dock ett uppenbart ytterligare alternativ, dvs ett alternativ 4. Vill man optimera
ekonomiska och miljömässiga skäl så bör BEM bygga ett nytt parallellt vattenverk i Öresjö nära
Sjöboanläggningen.
Summerar man allt bör Swecos rapport dras tillbaka inklusive den ersättning Sweco fått. Att låta våra
kommunala politiker fatta beslut på så undermåligt underlag är inte försvarbart. Utan bättre
balanserade underlag måste presenterad för fortsatt utredning.
Med tanke på de svårigheter BEM tidigare genomlevt med kritisk från JO och konkurrensverket,
bristande transparens, rapporterad tystnadskultur samt tidigare märkliga beslutssituationer utan
politisk förankring så bör Tolkenfrågan utredas sakligt, transparent och med oberoende part.
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Från: Karl-Johan Lennartsson <karl-johan@intakan.se>
Skickat: den 26 april 2021 08:47
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Till samrådet
Bifogar lite frågeställningar till samrådet.

Mvh
Karl-Johan Lennartson

Frågor till samråd med anledning av Borås Stads planer på att gör Tolken till ny vattentäkt
Vilka restriktioner kommer drabba jordbruksnäringen kring Tolken om Tolken görs till ny vattentäkt?
Hur kommer skyddsområdet se ut beträffande zonindelningar?
Tack vare klimat och jordart är området kring Tolkens västra strand bland de bästa, i området
Ulricehamn-Borås, för specialodlingar av tex potatis och grönsaker. Har ni för avsikt att försvåra
användningen av kemiska bekämpningsmedel, växtnäring och eventuell bevattning från sjön
gentemot nuläget?
Om en ny vattentäkt bildas i Tolken kommer det innebära produktionsbortfall för
vattenkraftsproducenter. Den ersättning producenterna kommer begära för produktionsbortfall
kommer den betalas av vattenkollektivet eller via alla skattebetalare i Borås Stad?
Motsvarande fråga som ovan fast för jordbrukets del. Eskilstuna kommun dömdes 2016 betala ut
48,5 miljoner till en lantbrukare för produktionsbortfall på grund av restriktioner i
vattenskyddsområdet, kommer en sådana ersättningar i detta fall bekostas av VA-användarna eller
via skatten för samtliga i Borås stad?
Vattenfall har tillämpat en minsta tappning om 300 l/s från Tolken. Detta har varit i minsta laget för
att ha ett flöde i Viskan under de senaste årens somrar. Kan Borås energi och miljö i sin ansökan åta
sig att alltid ha en minsta tappning om minst 300 l/s?

Karl-Johan Lennartson
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Från: Mikael Ahremark <mikael.ahremark@ericsson.com>
Skickat: den 26 april 2021 08:51
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Frågor till samrådsmöte
Hej,
Jag skulle vilja lämna in lite frågor till kvällens samrådsmöte.
Tackar på förhand för svar! 😊
Mvh Mikael

Mikael Ahremark
Senior Instructor
Learning Services
BDGS SD CLS LS Del IP BB & Core
Mobile: +46 709 874958
mikael.ahremark@ericsson.com
Ericsson
Lindholmspiren 11
417 56, Göteborg
Sweden
ericsson.com

Denna skrivelse är en inlaga angående Borås kommunfullmäktiges beslut den 2020-09-17, ärende
SP2, att: Sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om framtida dricksvattenförsörjning.
1. Redovisa i detalj hur viktningsmodellen är framtagen för valet av sjön Tolken som primärt
alternativ och orsaker till de olika viktningsparametrarna.

2. Redovisa den mätdata som ligger till grund för beräkningarna i samrådsunderlaget.
Var kommer data ifrån, hur är den framtagen och vilken osäkerhet bedöms i värdena? Hur
mycket bygger på faktiska mätningar och hur mycket av modellen bygger på antaganden? På
vilka grunder har i så fall antagandena gjorts?
(Man borde visa och verifiera verkliga och uppmätta flöden för att kunna kvalitetssäkra att man kan
upprätthålla ett minimiflöde i viskan samtidigt att max dricksvattenuttag sker till Borås Stad och att
man inte sänker sjön under angivna miniminivåer.)

3. Följdfråga till ovan (som ”bevisar” att detta inte stämmer):
Med anledning av Länsstyrelsens tillsynsärende gällande regleringen av sjön Tolken sommaren 2019,
diarienummer 535-30662-2019, redogör Vattenfall Vattenkraft AB:
Då låg grundvattennivå i relation med ihållande värme och avdunstning har stor inverkan på Tolkens
nivå vidtogs försiktighetsåtgärder vid planeringen av sjöns reglering för sommaren 2019. Den 16 maj,
vid en nivå i Tolken på +46,42 (+1,81), minskades det avbördande flödet via dammen till ca. 500 L/s.
När nivån, den 24 juli, låg på +46,02 (+1,41) minskades avbördningen ytterligare till ca. 300 L/s.
Följden för Vattenfall av minskad tappning från Tolken samt otillräcklig tillrinning från
omkringliggande avrinningsområden resulterade i att kraftverket i Gingristoppades för sommaren
den 31 maj.
Tittar man i data från SMHI:s vattenwebb så ser man att flödet under hela maj månad 2019 är 799
l/s och den 24 juli 2019 uppgår det enligt SMHI:s data till 705 l/s. Detta skiljer sig radikalt från

uppgivna värden från Vattenfall (enligt ovan). I data från SMHI kan även utläsas att
medelosäkerheten på mätvärdena bedöms till 47% vid tolken p.g.a att det inte finns någon
närliggande mätstation.
Avvikelserna i de värden som ligger till grund för BEM:sberäkningar är således under den torrperiod
som diskuteras ovan i motsvarande storlek som det dricksvattenuttag som önskas tas ut ur Tolken.
Hur kan man gå vidare med denna typ av osäkerhet i grundläggande beräkningsdata?
4. Varför har man i så fall valt SMHI, istället för faktiska siffror från Vattenfall eller egna
empiriska värden?

5. Sjön Tolken är högt belägen med få naturliga tillflöden och då endast i form av mindre
bäckar. Detta gör sjön känslig under längre torrperioder. Detta konstateras även av
länsstyrelsen i ovan rubricerat tillsynsärende, diarienummer 535-30662-2019. I
länsstyrelsens motivering till beslut kan läsas:
Sjöar fylls på genom nederbörd, via ytavrinning från omgivande marker samt via utströmmande
grundvatten. Olika sjöar är olika känsliga för torka och låga grundvattennivåer beroende på hur de är
belägna i landskapet. Tolken som är högt belägen kan antas vara extra känslig för låga och sjunkande
grundvattennivåer som var fallet sommaren 2019. Både närboende och bolaget uppger att
vattennivåerna varit extremt låga även tidigare under torra somrar.
Länsstyrelsen bedömer sammantaget att de låga vattennivåerna som observerades i augusti 2019
inte är orsakade av regleringen av sjön. Låga och sjunkande grundvattennivåer som följd av 2018 års
torka i kombination med lite nederbörd under sommaren 2019 kan innebära snabba förändringar av
vattennivån i en sjö som Tolken.
Hur tänker man kring detta? Ser man inte en betydande risk att vattnet helt enkelt inte räcker till
under torrperioder med ett kontinuerligt dricksvattenuttag, minimitappning i Viskan samt en
betydande avdunstning?

6. Hur vattendomen nyttjas.
Enligt Anders Fransson så kommer de som bor vid sjön inte märka någon skillnad på vattennivåer.
I underlaget till avgränsningssamrådet står ”Ett uttag av vatten från Tolken kommer att medföra
lägre vattennivåer i sjön så vida inte en ändrad reglerstrategi tillämpas.”
Vidare står det i underlaget att ”Samtliga dessa möjliga ändringar ligger inom befintligt tillstånd
(befintlig vattendom).
Vattenfall uppger att man med hänsyn till miljö och närboende i praktiken endast nyttjar den övre
delen av vattendomen idag, det vill säga 130-240cm.
Vattenfall har för att säkerställa den biologiska mångfalden i Viskan som praxis att från Tolken släppa
ett lägsta flöde om cirka 300liter/sekund.
Menar ni att ni vill nyttja vattendomen fullt ut?
Följdfråga: Vad menar Sweco med att det finns utrymme i befintligt tillstånd?

7. Vad händer om den undre gränsen av vattendomen uppnås? Kommer då uttaget från Tolken
att stoppas och hindra Borås invånare att få sin vattenförsörjning?

8. Vid högre reglering av vattennivån, finns stora risker för översvämning nedströms i Viskan,
eftersom det inte finns någon buffert i Tolken längre. Har detta beaktats som en konsekvens,
eller ligger de inom de avgörande 3% som rör miljöpåverkan?

9. Gällande vattendomen.
Från Havs- och vattenmyndigheten
”Ekologiskt flöde är den andel av den naturliga vattenföringen som behöver säkerställas i
vattendraget för att inte riskera negativa ekologiska konsekvenser. Enligt en modell för att
bestämma ekologiskt flöde rekommenderas 30% av årsmedelvattenflödet (MQ) för att goda
levnadsvillkor för de flesta akvatiska organismer ska bibehållas.”
Den nu gällande vattendomen för ÅS-Tolken från 1928 är förlegad och återspeglar varken det
miljötänk som finns idag eller kringliggande miljöer eller hur de nyttjas.
Vi förväntar oss att BEM, Länsstyrelsen, samt Mark- och miljödomstolen värnar om Tolkens miljö
på samma sätt som Vattenfall gjort i alla år genom att ni säkerställer att endast det övre spannet i
vattendomen nyttjas även fortsättningsvis, dvs 130-240cm med en minimum tappning på 300L/s till
Viskan så att miljön i och runt sjön samt Viskan bevaras för framtida generationer samtidigt som
höjd tas inför framtida klimatförändringar.
Stämmer detta?
10. Eller varför sätter man en minsta minimitappning ska vara 10% av medeltillrinningen,
motsvarande 110l/s istället för dagens 300l/s?

11. Missledande redovisning av vattenflöde

Vi förstår inte poängen med att på sidan 13 figur 5 i samtådsunderlaget visa ett oreglerat flöde och
ett uppskattat stationsbaserat flöde.
Tolken har varit reglerad sedan 1917. Detta är verkligen redundant information som kan vara
missledande. Tappning från Tolken till Viskan har skett, sker i detta nu och kommer även
fortsättningsvis att ske reglerat.
Det vi däremot tycker är mer intressant är att titta på är tillrinning kontra uttag.
I BEM’s underlag utgår man från SMHIs statistik över vattenföringen.
SMHI uppger själva att vid sjön tolken kan det soffa upp till 47% pga att ingen närliggande
mätstation finns.
Vattenfall däremot har mycket detaljerad data på utflöde och vattennivå ur Tolken.
Vid jämförelse är den stationskorrigerade kurvan i grafen i figur 5 gravt missvisande.
Enligt Vattenfalls data låg medeldygnsuttaget 0,3-0,5 m3/s under samtliga följande perioder:
Februari – maj och juli – august1 2012,
April - november 2013,
Maj – augusti 2014,
Maj – juli 2015,
April – december 2016,
Juni – augusti 2017,
Maj – november 2018 samt
Juni – november 2019.

Samma sak med sida 14(66) i swecos förundersökning.

Här har ni gjort en fin blå nivåstatistik. Den är dock helt missvisande och felaktig över hur Tolkens
vattennivå varierar över året idag, med median upp till min-Max.
Den lägsta vatten-nivån som finns med i eran tabell där är 1,7
Men i Vattenfalls info kan vi se att de torra somrarna 2018 och 2019 var nivån som lägst 135cm
Det skiljer 35 cm!
Så här ska det se ut:

Detta är då utan råvattenuttag.

Sen har ni nedan gjort en simulation hur det kommer se ut med ett råvattenuttag, förvisso med helt
fel startdata, eftersom föregående graf inte stämmer.
Där går ni ner till en min-vattennivå på 1,3m. Om man drar av 35 cm (skillnaden i föregående
exempel) är Tolken nere på 0,95m!
Och det visar bättre hur verkligheten kommer att se ut.
Denna bild visar hur nivån i Tolken ser ut vid 1,35m vattenstånd:

Vi föreslår att BEM nu och framåt använder tillförlitliga data som återspeglar verkligt uttag vid
Vattenfalls mätstation.
Det finns en fysisk mätstation för vattennivån vid Tolkabro. Här mäter, Vattenfall av vattennivån en
gång per vecka.
Varför använder man inte Vattenfalls mätdata som redan finns?

12. Hur planerar man att utföra egenkontroller i efterhand enligt kapitel 26 paragraf 19 i
miljöbalken som berör Verksamhetsutövarens kontroll och miljörapport? Vem utför dessa?
Och hur ser beredskapsplanen ut om läget för Tolkens miljö i dessa kontroller visar sig vara
värre än nuvarande beräkningar?

13. Hur tänker man kring redundans med två uttag i samma vattensystem? I eran
förundersökning står det att Säven ingår i Öresjö vattensystem. Stämmer det?
Däremot vet vi att Tolken ingår i Öresjö vattensystem, men det står inte omnämnt
någonstans, varför?

14. Hur planerar man att få tillräcklig kontroll över reglering av Tolken och flödet i Viskan då det
i dag regleras av Vattenfall? Reglering för dricksvatten och för elproduktion borde bli
motstridiga? Vattenfall har idag rättighet för regleringen av vattennivån i Tolken vid
Tolkabro, men finns det ett avtal mellan Borås Energi och Vattenfall där detta framgår? Och i
så fall, hur samregleringen skall ske. Detta avtal borde redovisas innan en ansökan skickas in
till Mark- och Miljödomstolen. Hur ser regleringsstrategin i så fall ut?

15. Tillrinning och uttag blir ju i längden samma sak. Ser man uttaget under de senaste 25 åren,
så är det faktiskt 1,05 m3 istället för 1,1 m3. I genomsnitt.
Det står så här i utredningen: ” Den större andelen av sjön Tolkens tillrinning (ca 33%) som behövs
till vattenförsörjningen jämfört med Säven (13%) och Frisjön (14%) indikerar att konsekvenserna kan
bli något mer omfattande för Tolkenalternativet.” För det första står det ca 33%, men har har man
felaktigt avrundat 33,6% neråt.
Men där har man inte räknat med tillgänglig vattentillgång, alltså avräknat de 110l/s som dessutom
ska tappas. Då blir procenten 370+110/1050=45,7%.
Mellan åren 1996 till 2006 hade man ett medeluttag på 936l/s, alltså blir den 370+110/936= 51%.
För att bevara Viskan, borde vi inte ändra uttaget från 300l/s till 110l/s och således är uttaget från
sjön 370+300/936=72%.
Det här är på årsmedelbasis och över lång period. Vissa år har det bara tagits ut 600l/s (1997) eller
700l/s (2003, 2005, 2009 samt 2013) över hela året, alltså mellan 96-112% av den tillrinning som
finns.
Hur ska man vara säker på att vattennivån inte kommer att ändras, när ett så stort uttag sker?
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Från: andreas.j@nsson.nu <andreas.j@nsson.nu>
Skickat: den 26 april 2021 15:02
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Ändringar i regleringsstrategi tycks inte hamna inom befintligt tillstånd (svar önskas
vid mötet ikväll)

Hej!
Kan ni ta upp nedanstående frågor och låta företrädare för SWECO lämna kommentarer på detta ikväll?

I samrådsunderlaget står om beräkningarna för förändrade reglerstrategier att

"Samtliga dessa möjliga ändringar ligger inom befintligt tillstånd" (s. 14).
Det stämmer sannolikt inte att de beskrivna ändringarna ligger inom befintligt
tillstånd, om man tar hänsyn till att Vattenfall även har att förhålla sig till att deras
vattendom i Gingri kräver en minimitappning om 200 l/s i månaderna jun-aug.
Denna minimitappning upprätthålls genom tappningen till Viskan från Tolken och
gränsen understigs vid långvarig torka, trots tappning av 300 liter/s från Tolken.
Detta går att utläsa från 2018 års flödessiffror från SMHI:s mätstationen i Gingri
tillsammans med Vattenfalls statistik för samma period.
Fråga 1. Har ovanstående förhållande inte uppmärksammats, och blir det ett problem om regleringen erfordrar förändringar utanför befintliga tillstånd?
Fråga 2. I vilken utsträckning är befintliga vattendomar relevanta? Det uppges
även att vattendomarna ska förnyas inom några år. Är det inte troligt att de nya
domarna kräver mer miljöhänsyn och kommer att omkullkasta beräkningarna av
möjlighet till uttag av dricksvatten?

M.v.h. Andreas Jansson
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Från: Per Axelsson <perax63@hotmail.com>
Skickat: den 26 april 2021 12:36
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Kopia: Per Axelsson <perax63@hotmail.com>
Ämne: 4 st frågor "Nytt vattenverk"
Frågor till dagens möte:
Om man baserar sig på Tolkens yta om 12 kvadratkilometer påverkas vattenytan vid 1 dygns
medeluttag som dricksvattentäkt med 2,7 mm / dygn. Lägger man sedan till minsta flödet
som ”tillåts” till vattenkraften i Viskan, vilket också är det minsta vattenflöde som i nuläget
miljömässigt tillåts i Viskan, påverkar detta flödet nivåerna med ytterligare 5 mm/dygn – dvs
vi har en minsta total påverkan om 7,7 mm/dygn.
Ponera att vi får torrperioder liknande det vi hade 2018 med 8 veckor på våren/försommaren
med inget regn, dvs inget tillflöde till Tolken. Då skulle vattenytan sjunka med totalt 432 mm.
Detta låter kanske som sådant inte så drastiskt, men om det kombineras med nederbördsfattig vinter-säsong där vattenmagasinet inte har kunnat fyllas upp tillräckligt så kan det få oönskade konsekvenser för både Tolken och Viskan. Båda beskrivs i underlaget ha relativt sett
känsliga miljöer att bevara.
Ni redovisar och talar ofta om redundans och säkerhet i försörjning – då kommer frågan:
1. Finns det någon relevant förklaring varför man väljer att utgå från samma
vattensystem som nuvarande huvudvattentäkt (Öresjö)? Vore det inte mer
rimligt att rikta blicken mot ett annat försörjningssystem, närmast då Säven, som har ett helt annat vattenupptagningsområde – även om det skulle
ha en högre prislapp- men skulle ge en större redundans och säkerhet i försörjningen av dricksvatten?
Det finns säkert skyddsvärda biotoper även i Säven-alternativet, men de redovisas inte i samrådsunderlaget. Det förefaller dock vara särdeles många biotoper och miljöer att värna om i
fallet Tolken+Viskadalen. Detta leder till nästa fråga:
2. Ser de miljömässiga ”riskfaktorerna” lika omfattande ut i fallet Säven som
de gör i Tolken-Viskan alternativet? Om Ja, då önskas denna redovisning i
framställan för att opartiskt kunna jämföra alternativen.
Den gällande vattendomen som är upprättad 1928 skall omprövas 2029 enligt samrådsunderlaget. Vattendomen tillåter en reglering om 2,4 m. Tolkar detta som ca +0,5 m och ca -1,9
m utifrån normalvattennivåerna i sjön. Den övre nivån uppfattar jag som att man har relativt
ofta under sena vintern. De lägsta nivåerna har jag personligen inte upplevt – men de lär ha
förekommit. Denna domen skall omprövas om 8 år, sannolikt då till dagens miljökrav och
hänsynstaganden. I underlaget talas det om att en ny regleringsstrategi skall tas fram baserad
på nya förutsättningar.

3. Hur lågt räknar man med att sjön kommer regleras till i den uppdaterade
regleringsstrategin?
4. Redan vid nivåer runt -0,7 m under normalnivån så blir det kraftigt kännbart för boende runt sjön och för strandmiljön, om det kommer att förekomma – hur ofta är det i så fall risk för detta?

Hälsningar
Per Axelsson, boende vid sjön Tolken (sundholmen) och markägare utmed Viskans dalgång
(Rångedala).
070-59 38 156
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Från: Mikael Ahremark <mikael.ahremark@ericsson.com>
Skickat: den 26 april 2021 16:39
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Ytterligare en fråga till kvällens samråd
Hej,
Jag försöker få iordning på er sammanställning i mitt huvud och det är säkert att jag har misssat något, men jag får inte ihop det. Därför hoppas jag att följande fråga kommer att besvaras
ikväll:
Det står så här i sammanställningen:
”Sjön Säven innehåller en något större volym vatten än Tolken.” Sant. 29,5% större.
Dessutom kan man se följande tabell:

Säven har alltså ca tre gånger så hög tillrinning. Hur kan man då komma fram till följande slutsats?
”Förstudien visar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna fungera som råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet. Säven bedöms ha näst bäst förutsättningar kapacitetsmässigt och skulle troligen kunna fungera som vattentäkt också.”
Vilken parameter är det jag missar som gör att Tolken har bättre förutsättningar?
Tack!
Mvh Mikael

Mikael Ahremark
Senior Instructor
Learning Services
BDGS SD CLS LS Del IP BB & Core
Mobile: +46 709 874958
mikael.ahremark@ericsson.com

Ericsson
Lindholmspiren 11
417 56, Göteborg
Sweden
ericsson.com
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Från: Peter Karlsson Lund <peter@pklart.se>
Skickat: den 27 april 2021 09:00
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Re: Sista frågan i samrådsmötet
Hej Anders!
Tack för snabbt svar. 👍
Då vet jag läget.
Med vänliga hälsningar
Peter Karlsson Lund

Tel: 0737-279048
peter@pklart.se
www.pklart.se

Från: info
Skickat: den 27 april 2021 06:46
Till: 'Peter Karlsson Lund' <peter@pklart.se>
Ämne: Sv: Sista frågan i samrådsmötet
Hej Peter,
Svar på din fråga är att samtliga frågor och synpunkter noteras och kommer att sammanställas i samrådsredogörelsen.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Peter Karlsson Lund <peter@pklart.se>
Skickat: den 26 april 2021 20:55
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Sista frågan i samrådsmötet
Hejsan!
Det var jag som ville ställa sista frågan utan att ljudet fungerade.
Peter Karlsson Lund, Sundholmen 2:1
Är samtliga frågor och ämnen som uppkommit ikväll noterade och diarieförda?
Tack.
Med vänliga hälsningar
Peter Karlsson Lund

Tel: 0737-279048
peter@pklart.se
www.pklart.se
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-----Ursprungligt meddelande----Från: Lake House <lakehousesweden@gmail.com>
Skickat: den 27 april 2021 09:54
Till: Cecilia Belfrage <Cecilia.Belfrage@borasem.se>
Kopia: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Ämne: Kund: 101407 saknad brev och blankett - Sjö Tolken invånare

Hej Cecilia
Jag bor vid Sjö Tolken och fick inte brevet och formuläret skickat till alla invånare för
flera veckor sedan (2021-03-30). Min granne berättade till mig om formuläret som
måste returneras senast 10: e maj.
Jag är registrerad hos Borås E & M - så jag är inte säker på varför jag fick inte det här
brevet och formuläret i posten. Jag är ganska orolig om detta.
Adress:
Hallabron Örnehus 1
Äspered
516 92
Namn: Hannah Eilis Krupska
Email: hannah.clay@gmail.com
Kund: 101407
Jag skulle gärna få ett svar som snart som möjligt för att kunna skicka in formuläret
om min enskild brunn.
Tack för hjälpen.
Mvh
Hannah Krupska
T: 073 544 0989

Bilaga 10.34

Hämta Outlook för Android
From: Åke Jansson <ake.j@nsson.nu>
Sent: Tuesday, April 27, 2021 7:33:33 AM
To: Jonas Holmberg <Jonas.Holmberg@borasem.se>
Subject: Fråga om minitappning från Tolken
Hej Jonas,
Under det digitala samrådsmötet hade jag en fråga om minitappning från
Tolken, i samrådsunderlaget anges 110 lit/sekund.
Igår var svaret att minsta tappning är samma som nuvarande Vattenfalls
300 liter per sekund. Har ni ändrat denna minsta tappningsgräns, när
skedde det?
När lägger du ut inspelningen av mötet så allmänheten kan ta del av
samrådet?
Med vänlig hälsning
Åke Jansson, Tärby-Ön 1:11

Bilaga 10.35

Från: Mikael Ahremark <mikael.ahremark@ericsson.com>
Skickat: den 3 maj 2021 09:23
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: RE: Kompletterande simulering av vattennivåer för råvattenuttaget ur Tolken
Hej Anders,
Ok, det förstår jag inte, men det har vi nu rett ut på telefon att ni inte överhuvudtaget kan
nämna något.
Fråga #2 i så fall då.
Jag är ju såklart intresserad av det enklaste, billigaste och minst miljöpåverkande alternativet
genom att även lägga det nya vattenverket vid Öresjö, även om det inte var med som något
av de åtta alternativ som först togs upp i förstudien. Men för att kunna göra en rättvis bedömning, så saknar jag några parametrar för att räkna på det förslaget.
De ingående delarna är ju:
Drift
Underhåll
Ränta
Ledningar
Vattenverk
Vattenverket inser jag ju kostar lika mycket, var det än läggs, så den biten är klar.
Ledningar (och jag antar att även grävkostnaden är medräknad där), borde ju också vara klar,
eftersom det knappt behövs några ledningar alls
Räntan verkar räknas på både Vattenverk och ledningar, eller?
Då kommer vi till den delen som jag tycker är svårast för min del att fundera ut och det är ju
Drift och Underhåll.
Räknas det i underhållet in något med ledningarna, eller varför är det lägre i Säven-alternativet? Vad skulle underhållet för Öresjö-alternativet i så fall bli?
Och i driften borde ju mängden kemikalier som används till rening vara inräknat. Vilken driftskostnad skulle i så Öresjö-alternativet bli?

SW41195501/1

Det här är ju ingen rocket science och självklart måste ju inte allting stämma på öret, men
bara så att man skulle kunna göra en rättvis jämförelse, så jag vore väldigt tacksam om jag
kunde få de siffrorna.
Ett annat alternativ skulle ju vara att lägga vattenverket vid Sobacken, men att fortfarande ta
vattnet från Öresjö. Då får man ju redundans på inmatningen dessutom. Vattenledningen till
vattenverket vid Sobacken förläggs då i Viskan hela vägen ner till Sobacken, för att slippa
gräva i staden.
Tack!
// Micke

Från: info
Skickat: den 3 maj 2021 08:12
Till: 'Mikael Ahremark' <mikael.ahremark@ericsson.com>
Ämne: Sv: Kompletterande simulering av vattennivåer för råvattenuttaget ur Tolken
Hej Mikael,
Frågan kan dessvärre inte besvaras utan att vi i så fall skulle röja de omständigheter som vi
anser ska vara föremål för sekretess.
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB

SW41195501/1

Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Mikael Ahremark <mikael.ahremark@ericsson.com>
Skickat: den 30 april 2021 00:54
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Till: info <info@borasem.se>
Ämne: RE: Kompletterande simulering av vattennivåer för råvattenuttaget ur Tolken
Hej igen Anders,
Bara en enkel fråga till. Vad var anledningen till att den förra utredningen lades under sekretess?
Tack!
Mvh Mikael

Från: info
Skickat: den 29 april 2021 11:01
Till: 'Mikael Ahremark' <mikael.ahremark@ericsson.com>
Ämne: Sv: Kompletterande simulering av vattennivåer för råvattenuttaget ur Tolken
Hej och tack för ditt mail,
Vi noterar ditt önskemål.
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

SW41195501/1

Från: Mikael Ahremark <mikael.ahremark@ericsson.com>
Skickat: den 28 april 2021 08:23
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Kompletterande simulering av vattennivåer för råvattenuttaget ur Tolken
Hej,

3

Jag skulle vilja att denna simulering görs och tas med till miljödomstolen. Och ”råka” nu inte
glömma någonting igen... 😉
Tack på förhand!
Mvh Mikael

Mikael Ahremark
Senior Instructor
Learning Services
BDGS SD CLS LS Del IP BB & Core
Mobile: +46 709 874958
mikael.ahremark@ericsson.com
Ericsson
Lindholmspiren 11
417 56, Göteborg
Sweden

SW41195501/1
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Klargörande av vattennivå-simulering över en tvåårs-period.
I samrådsmötet hade ni för första gången en graf som visade rätt siffror (Vattenfalls faktiska siffror)
och det är ju glädjande. Det såg då ut så här (ni känner säkert igen bilden):

Jag saknar två saker i denna befintliga simulering/graf.
För det första så finns det i vattendomen från 1928 en förklaring hur nivåerna ser ut och det är
därifrån högstanivån i Tolken sedan har tagits ”Vanlig
+47,0”. Se inklipp nedan:

Vet inte varför ni har lagt en sänkningsgräns på 1,2 m i eran simulering, utan jag vill att ni mer
rättvisande visar 1,0m istället som visar lågvattennivån i Tolken. 1,2 m är exceptionellt låg nivå.
Dessutom vill jag att ni lägger in en referenslinje på ”Normal sommarvattenyta” som då ligger på
0,4m. Just för att det ska vara visuellt och enkelt att förstå och som ni har sagt att ”Vi som bor där
ska inte märka att det tas något extra vatten”. Det här är den ena saken.
Nästa sak som ni också borde göra är ju att ta med det faktiska uttag som det i verkligheten borde
bli, nämligen avtappningen till Viskan på 300l/s som ska vara oförändrad. Den lilla detaljen saknas
nämligen i den här grafen (jag förstår, det är inte lätt att ha koll på allt).
Sedan förstår jag inte varför ni visar tre olika uttag, då den här ansökan går ut på att ni tar ut 370l/s
och så som det kommer att se ut medans Sjöbo vattenverk renoveras. Ta bort 125 samt 250l/s för
tydlighetens skull och visa bara den faktiska nivån (Vattenfalls streckade linje) samt 370l/s-uttaget.

Detta gäller för själva grafen. Eftersom ni är bra på simuleringar, så skulle jag nu vilja se en graf som
visar hur det ser ut på ett tvåårs-perspektiv. Vi alla vet att sommaren 2018 var väldigt torr, men jag
skulle ändå vilja att ni visar hur 2018-2019 skulle se ut regleringsmässigt, då utgången av ett år har
står påverkan på hur nästa år ser ut.
Dessutom skulle jag vilja att ni visar tre andra grafer som visar samma sak, men där vattenflödet har
varit antingen lågt eller högt, just för att kunna visa hur det skulle kunna se ut. Det som har hänt, kan
ju faktiskt ske igen, eller hur? De år jag skulle vilja se i en liknande simulering är 2005-2006 och 20082009 (litet flöde) samt 2011-2012 (högt flöde).

Bilaga 10.36

Från: Mikael Ahremark <mikael.ahremark@ericsson.com>
Skickat: den 3 maj 2021 21:48
Till: Roland Andersson <roland.boras@gmail.com>; Carl-Axel Rudd <carl-axel@rudd.se>; Ulrik
Nilsson <privat@ulriknilsson.com>; Jessica Eriksson <jessicaelinmaria@gmail.com>; Magnus
Olofsson <magnolof@icloud.com>; Kicki Olsson-Billing <kicki.olssonbilling@gmail.com>; Magnus Rosen <magnus.rosen@magros.se>; Lina Yngvesson <lina.yngvesson@gmail.com>; Martin Neuman <neuman@telia.com>; Inge Pettersson <inge.aplared@gmail.com>; Stefan Medin <stefan.medin@pantera.se>; Dennis Söderberg <dennis@did.se>; Emil Bertilsson <emilbertilsson@hotmail.com>; Per-Jonas Carlsson <perjonascarlsson@gmail.com>; 'ronny.nyberg@politiker.boras.se' <ronny.nyberg@politiker.boras.se>; Anita Persson <anitapersson57@hotmail.com>; Jonas Ellerstrand <jonas.ellerstrand@instantsystems.se>; Peder
Jonsson <Peder.Jonsson@borasem.se>; Fredrik Wilhelmsson <Fredrik.Wilhelmsson@borasem.se>; Magnus Kårestedt <Magnus.Karestedt@borasem.se>; Linda Wilhelmsson
<Linda.Wilhelmsson@borasem.se>; Jan Idehed <jan.idehed@politiker.boras.se>; Nils-Åke
Björklund <nilsake.bjorklund@gmail.com>; Lennart Andreasson <lennart.andreasson@politiker.boras.se>; Jessica Bjurén <jessica.bjuren@politiker.boras.se>
Ämne: Tänk om, tänk rätt
Hej på er,
Ni får det här mailet då ni sitter i Borås Energi och Miljös styrelse.
Jag vet inte hur mycket ni har hängt med den senaste tiden angående ert nya stora projekt
att försörja Borås stad med vatten, men vi vanliga medborgare har fått ett rejält uppvaknande.
Först läste jag rapporten som gjordes i ärendet och kände att det lät ganska bra och att målet
var att vi som bor runt sjön inte skulle påverkas av något vattenuttag. So far so good.
Men så hörde jag lite oroande kommentarer och kände att jag var tvungen att titta lite närmare på det och sätta mig in i ärendet ordentligt. Och det var då jag märkte hur mycket det
var som inte stämde och hur man fick känslan av att allting var väldigt vinklat till att bara titta
på Tolken-förslaget. Det finns tyvärr mängder av felaktigheter och frågetecken i den rapporten och jag ska inte gå in i detaljer (det gör jag tillräckligt med projektledaren Anders Fransson), men jag befarar ett litet moment 22 som inte är så bra, för alla inblandade. Återkommer
till den snart.
Ni skriver så här på er hemsida: ”Tillståndsansökan görs i syfte att erhålla redundans för uttag
av vatten med god vattenkvalitet för att trygga framtida dricksvattenförsörjning inom Borås
Stad samt för att möjliggöra renovering av Sjöbo vattenverk.”
Det här är helt i sin ordning. Ni har gett några tjänstemän i uppdrag att titta på detta och
återkomma.
Men det är här någonstans som man missat sitt uppdrag och börjat undersöka olika råvattentäkter istället. Så här står det om förstudien:
Syftet med denna förstudie är att;
- Utreda uttagskapaciteten i sjöarna Frisjön, Tolken och Säven.
- Fördjupa kunskapen om sjöarnas vattenkvalitet.
- Se över ledningsdragning och lokalisering av vattenverk för respektive sjö.

- Beräkna drift- och underhållskostnader.
- Belysa tillståndsprocessen för vattenverksamhet
- Rekommendera alternativ för framtida vattenförsörjning.
Utifrån åtta olika alternativ från början har man sedan kommit fram till det förslag ni tog beslut om att fortsätta utreda Tolken som tänkt ytvattentäkt och det är här problemet dyker
upp. Man har från början missat det enklaste, billigaste och minst miljöpåverkande förslaget
om att ta vatten ur samma sjö som tidigare (Öresjö) och anlägga ett nytt vattenverk i anslutning till sjön (måste inte vara bredvid dagens vattenverk).
Även tjänstemännen säger att Tolken inte ses som en reservvattentäkt, utan det är Ärtingen
som är, så varför behöver man ens en ny vattentäkt?
Det är nu moment 22 kommer in. Både ni och Borås stads kommunfullmäktige och kommunstyrelse har tagit beslut om att gå vidare med Tolken, men nu när undersökningen har ifrågasatts (med rätta), så är det ingen som vill ändra sig, även om det vore det bästa för alla inblandade.
BEMAB hänvisar bara till att Borås stad har gett uppdraget att enbart fortsätta med Tolken
och politikerna i Borås stad hänvisar bara till att BEMAB har bollen.
Jag tycker att ni nu borde tänka ett steg längre och säga till tjänstemännen att det kanske är
dags att bara se vad förslaget om ett nytt vattenverk vid Öresjö skulle innebära och kosta. Det
kommer att lugna alla oss berörda och ni kommer att tjäna mycket tid på att låta titta på det
alternativet redan nu.
Det borde dessutom minst vara ca 400 MSEK billigare än Tolken-alternativet på en 30-års-period.
Med hopp om att ni sätter er in i ärendet och tar ert förnuft tillfånga.
Mvh Mikael Ahremark

Mikael Ahremark
Senior Instructor
Learning Services
BDGS SD CLS LS Del IP BB & Core
Mobile: +46 709 874958
mikael.ahremark@ericsson.com
Ericsson
Lindholmspiren 11
417 56, Göteborg
Sweden
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Från: Anders Linnerborg <Anders.Linnerborg@setterwalls.se>
Skickat: den 5 maj 2021 09:41
Till: andreas.j@nsson.nu
Kopia: Emelie Sandberg <Emelie.Sandberg@setterwalls.se>
Ämne: SV: Fråga beträffande samråd (Tolken vattentäkt)
Hej Andreas, svaret på din fråga är som följer.
I själva prövningen finns det möjlighet att i skälig omfattning och så pass som krävs för att ta
tillvara ens intressen, anlita juridiskt ombud på sökandens från det att ansökan är ingiven till
domstol och kungörs. Under samrådsfasen är detta inte möjligt.
Men för att ha rätt till detta krävs också att man är fastighetsägare och fastigheten a) får en
skyldighet att delta i den ansökta verksamheten, b) tas i anspråk för själva vattenanläggningen
eller c) när verksamheten kan medföra skador på mark eller vatten som tillhör fastigheten, på
byggnader eller anläggningar som finns på fastigheten eller på fastighetens användningssätt.
Man ska alltså vara direkt berörd i något avseende. Att man bara är engagerad och har synpunkter och åsikter är således inte tillräckligt.
Har man en försäkring kan man undersöka möjligheten att utnyttja rättsskyddet i försäkringen.
Den brukar dock endast vara möjlig att ta i anspråk när det föreligger ”tvist” i något avseende.
Detta beror på försäkringen och kan variera.
Det allmänna har inte något att erbjuda i form av rättshjälp eller liknande i fall som detta.
Jag hoppas att det svaret klargjorde frågan.
Mvh/Anders
Anders Linnerborg - Partner | Advokat
Malmö
+46 10 690 04 45
+46 70 530 32 45

Från: andreas.j@nsson.nu <andreas.j@nsson.nu>
Skickat: den 4 maj 2021 21:45
Till: Anders Linnerborg <Anders.Linnerborg@setterwalls.se>
Ämne: Fråga beträffande samråd (Tolken vattentäkt)

Hej Anders!
Jag var en av de många som lyssnade på dig och de övriga i samrådsmötet för
Borås Energi och Miljös ansökan om vattentäkt i Tolken.
1. Vi var några stycken i ett internt digitalt möte ikväll som bl.a. funderade på om
det kan vara till allas (även vår!) fördel att yttra oss redan nu i samrådsskedet.

För det är väl även så att vi kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter i ett
senare skede, utifrån den till Mark- och Miljödomstolen inkomna ansökningen
(enligt rutan längst ned till vänster på denna schematiska bild)? Varför inte i så
fall vänta till dess, menade en del.
2. Frågan kom även upp huruvida vi som en grupp kan få juridisk hjälp, i vilka
skeden, och är det något samhället ställer upp med?
Hoppas att du kan ge svar!
Med vänlig hälsning
Andreas Jansson
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Från: Ulrika Börjesson <ulrika.astrid@gmail.com>
Skickat: den 4 maj 2021 17:57
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Nytt vattenverk Tolken. Anders Fransson
Bifogar frågor angående Tolkens uttag av vatten. Önskar svar snarast.
Med vänlig hälsning
Ulrika Börjesson
Kenneth Karlsson

VATTENTÄKT TOLKEN ?

Sundholmen 2021-05-04

Pumphuset: Kommer det bli störande för omgivningen? Hur mycket ljud kommer pumphuset att
alstra i decibel och frekvens?
Vattenledningsrör i mark: att lägga vattenrör i åkermark med mycket vattenådror samt kraftig
lutning ned mot sjön kan ge problem. Vattenmassor kommer ansamlas runt de solida rören och följa
dess sidor ned mot sjön, enklaste vägen tar vattnet. I vattnets framfart kommer jord dras med ned till
sjön och med tiden kommer åkermarken urholkas och bli svårbrukbar. Hur skall vattenansamlingar
runt de solida rören samlas upp för att jorden skall ligga kvar?
Vattenkvalité: Tillflödet borde säkerställas för bibehållen vattenmängd och därmed den fina
framtestade vattenkvalitén. En tillförlitlig tillflödesmätning borde vara det minsta man kan kräva
innan en sjö tas till vattentäkt (ej SMHI:s beräkning på nästa 50% felmarginal). Hur kan man
säkerställa att vattenkvalitén bibehålls om inte samma flöde tillkommer?
Vattenflöde: Det förundras oss att det inte finns ett trovärdigt (validitets-/reliabilitetstestat) test för
till- och frånflöden som använts. Finns det verkligen inget sådant test som används i
Sverige/Europa/Världen?
Vattennivån i vår vik: Enligt Sweco och Borås Energi och Miljö, Anders Fransson, kommer
vattennivån i sjön att bibehållas. Vattennivån utanför vår brygga, Sundholmen 6:1, kommer bibehålla
nivån på 120 cm. Kan ni skriva under på det?
Öppet landskap vill vi alla ha: om jordbruket inte klarar av att fortsätta i den omfattningen som finns
idag ser vi risk med att åkrar överges och det växer igen. Om vattenkvalitén idag är bra så borde det
inte finnas några hinder för jordbruksverksamheterna att få fortsätta som de gör idag. Ser ni några
hinder?

Ulrika Börjesson och Kenneth Karlsson
Sundholmen Gunnarsgården Äspered
Fastighet: Sundholmen 6:1

Ulrika Börjesson och
Kenneth Karlsson
Sundholmen Gunnarsgården
Äspered
Fastighet: Sundholmen 6:1

Borås 2021-05-06

Svar på ställda frågor gällande
vattentäkten Tolken
Pumphuset: Kommer det bli störande för omgivningen? Hur mycket ljud
kommer pumphuset att alstra i decibel och frekvens?
Svar:
Enligt de bullernormer som gäller för ”externt industribuller” som detta räknas
som, får bullernivåerna exempelvis inte överstiga 40 d(B)A nattetid och 50
d(B)A dagtid vid närmaste bostadshus. Nivåerna är satta så att det inte ska
uppfattas som störande för omgivningen. Preliminärt kommer ljudnivåerna att
med marginal understiga dessa nivåer med hänsyn till hur pumphuset avses
att anläggas.
Vattenledningsrör i mark: att lägga vattenrör i åkermark med mycket
vattenådror samt kraftig lutning ned mot sjön kan ge problem. Vattenmassor
kommer ansamlas runt de solida rören och följa dess sidor ned mot sjön,
enklaste vägen tar vattnet. I vattnets framfart kommer jord dras med ned till
sjön och med tiden kommer åkermarken urholkas och bli svårbrukbar. Hur
skall vattenansamlingar runt de solida rören samlas upp för att jorden skall
ligga kvar?
Svar:
Detta är en fråga av teknisk natur som entreprenörerna får i uppdrag att lösa.
Skulle det kvarstå någon försämring efteråt ska detta följas upp och
avhjälpas. Vi har hittills inte fått indikation att detta skulle vara omöjligt att
genomföra.
Vattenkvalité: Tillflödet borde säkerställas för bibehållen vattenmängd och
därmed den fina framtestade vattenkvalitén. En tillförlitlig tillflödesmätning
borde vara det minsta man kan kräva innan en sjö tas till vattentäkt (ej
SMHI:s beräkning på nästa 50% felmarginal). Hur kan man säkerställa att
vattenkvalitén bibehålls om inte samma flöde tillkommer?
Svar:
Dessa hydrologiska och livsmedelshygieniska frågor kommer att studeras
ytterligare inom ramen för bl.a. miljökonsekvensbeskrivningen. Det ligger
givetvis i högsta grad i Borås Energi och Miljös intresse att bibehålla den goda
vattenkvalitén eftersom vattnet ska användas för dricksvattenändamål.

BESÖKSADRESS
Västerlångg. 10 (kontor)
Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

POSTADRESS
Box 1713
501 17 Borås

KUNDCENTER 020 97 13 00
FAX 033 35 71 61

E-POST kund@borasem.se
ORG NR 556527-5590
Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se

Vattenflöde: Det förundras oss att det inte finns ett trovärdigt (validitets/reliabilitetstestat) test för till- och frånflöden som använts. Finns det
verkligen inget sådant test som används i Sverige/Europa/Världen?
Svar:
Vi ber att få återkomma med svar på detta. Vi har så här långt inte sett att
det finns någon patentmetod för sådana bedömningar.
Vattennivån i vår vik: Enligt Sweco och Borås Energi och Miljö, Anders
Fransson, kommer vattennivån i sjön att bibehållas. Vattennivån utanför vår
brygga, Sundholmen 6:1, kommer bibehålla nivån på 120 cm. Kan ni skriva
under på det?
Svar:
Redan i dag sker enligt uppgift variationer i vattennivån. Det som med
säkerhet kan sägas är att vattennivån inte ska sjunka lägre än vad som har
varit fallet med befintlig (Vattenfalls) reglering av Tolken.
Öppet landskap vill vi alla ha: om jordbruket inte klarar av att fortsätta i
den omfattningen som finns idag ser vi risk med att åkrar överges och det
växer igen. Om vattenkvalitén idag är bra så borde det inte finnas några
hinder för jordbruksverksamheterna att få fortsätta som de gör idag. Ser ni
några hinder?
Svar:
Utgångspunkten är att vattenkvalitén ska bibehållas och inte ändras. Detta
kommer också att vara vägledande när frågor om vattenskydd aktualiseras.
Med vänliga hälsningar
Anders Fransson
Projektledare
Borås Energi och Miljö

BESÖKSADRESS
Västerlångg. 10 (kontor)
Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

POSTADRESS
Box 1713
501 17 Borås

KUNDCENTER 020 97 13 00
FAX 033 35 71 61

E-POST kund@borasem.se
ORG NR 556527-5590
Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se

Bilaga 10.39

Från: info
Skickat: den 6 maj 2021 10:27
Till: 'Mikael Ahremark' <mikael.ahremark@ericsson.com>
Ämne: Sv: Minimitappning i Frisjön
Hej Mikael,
Minimitappningen kommer från vattendomen för Frisjön.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Mikael Ahremark <mikael.ahremark@ericsson.com>
Skickat: den 4 maj 2021 07:42
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Minimitappning i Frisjön
Hej,
I era uträkningar räknar ni på en minimitappning i Frisjön på 1,5m3/s. Var står det att minimitappningen måste vara just 1,5m3/s? Någon dom eller ett godtyckligt värde som vem har
satt?
Tack!
Mvh Mikael

Mikael Ahremark
Senior Instructor
Learning Services
BDGS SD CLS LS Del IP BB & Core
Mobile: +46 709 874958
mikael.ahremark@ericsson.com
Ericsson
Lindholmspiren 11
417 56, Göteborg
Sweden
ericsson.com
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Bilaga 10.40

Från: info
Skickat: den 6 maj 2021 10:30
Till: 'Mikael Ahremark' <mikael.ahremark@ericsson.com>
Ämne: Sv: Varför avfärda Öresjö som alternativ?
Hej Mikael,
En grundläggande målsättning är att vi ska öka redundansen i dricksvattenförsörjning. Av det
skälet är det viktigt att vi bygger ett nytt vattenverk med en ny inmatningspunkt i dricksvattennätet och att det nya vattenverket försörjs från en ny vattentäkt. En ny vattentäkt har varit en förutsättning i alla de utredningarna vi har genomfört och är viktigt för Borås framtida
dricksvattenförsörjning. Skulle vi bygga ett nytt vattenverk vid Öresjö får vi ingen redundans
på vattentäkten.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Mikael Ahremark <mikael.ahremark@ericsson.com>
Skickat: den 4 maj 2021 14:07
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Varför avfärda Öresjö som alternativ?
Hej,
Under samrådet förstod vi att alternativet att också lägga det nya vattenverket vid Öresjö och
då använda Öresjö som inmatning aldrig hade varit uppe som ett alternativ, men enligt uppgift från en väl insatt person på Borås Energi och Miljö, så togs aldrig det alternativet med i
utredningen, eftersom citat ”Öresjöalternativet har varit uppe ett antal gånger genom åren,
faller framförallt på redundans och viljan att få en ytterligare inmatning till staden."
Men man borde väl ändå vilja jämföra alla tänkbara alternativ för att i slutändan komma fram
till det som är bäst, eller?

Och om det nu faller på redundansen på själva inmatningen, varför fanns då Säven och Varnum med som alternativ från början? De har ju exakt samma dåliga inmatning i nätet som
Öresjö-alternativet. Så varför har man godtyckligt bara plockat bort vissa alternativ och inte
andra?
Och om det nu bara faller på redundansen på inmatningen i systemet, så finns ju ytterligare
två alternativ, som inte skulle påverka några andra vattendrag.
Dels kan man lägga ett vattenverk vid Sobacken (såsom Frisjön-alternativet föreskriver), men
att man fortfarande tar vatten från Öresjö och drar en ledning från Öresjö till Sobacken. Detta
skulle innebära bra mycket mindre energiåtgång än något annat alternativ, då nivåskillnaden
mellan Öresjö och Sobacken bara är ca 10m. Jämför detta med alternativet Tolken, där behöver man pumpa upp vattnet från Tolken till vattenverket i Äspered och det är en nivåskillnad
på 45m.
Och för att göra det realistiskt och inte gräva ledningar genom staden, så förläggs ledningen i
Viskan och tas upp ur Viskan den sista biten 500-600m från Sobacken.
Eller så kan man lägga det nya vattenverket vid Öresjö (såsom Säven-alternativet föreskriver),
men att man sedan drar en ledning och kopplar in det rena vattnet i ”andra änden av stan”,
var det nu skulle vara någonstans. Men att man återigen förlägger ledningen så långt det går i
Viskan och därmed får en billig lösning på det hela.
Båda dessa alternativ tar vatten från befintlig sjö och har redundans i inmatningen till systemet, så dessa alternativ borde absolut vara med som alternativ till Tolken-förslaget.
Se nu till att ha med dessa båda alternativ till Miljödomstolen!
Mvh Mikael

Mikael Ahremark
Senior Instructor
Learning Services
BDGS SD CLS LS Del IP BB & Core
Mobile: +46 709 874958
mikael.ahremark@ericsson.com
Ericsson
Lindholmspiren 11
417 56, Göteborg
Sweden
ericsson.com
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Bilaga 10.41

Från: Per Karlsson
Skickat: den 10 maj 2021 10:59
Till: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Ämne: Sv: Samrådet om Tolken
Hej Paul!
Riskanalyserna beskriver sårbarheter i vår verksamhet och är bland de mest skyddsvärda tillgångarna vi har. Dessa handlingar lämnar vi av sekretesskäl inte ut. Vill du ändå ha tillgång till
dessa handlingar får du komma in med en formell förfrågan så skriver vi ett sekretessbeslut
som du kan överklaga.
Med vänlig hälsning!
Per Karlsson
Affärsområdeschef Vatten och Avlopp
Borås Energi och Miljö AB

Direkt telefon: 033-35 54 55
Mobil: 0708-10 44 57
E-post: per.karlsson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Skickat: den 7 maj 2021 10:13
Till: Per Karlsson <Per.Karlsson@borasem.se>
Ämne: Re: Samrådet om Tolken
Hej Per,
Kan jag få se innehållet i dessa analyser inför projektet om ny vattenförsörjning?
Mvh, Paul

Från: Per Karlsson
Skickat: den 7 maj 2021 09:48
Till: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Ämne: Sv: Samrådet om Tolken
Hej Paul!

Det finns olika orsaker till att en råvattentäkt kan bli förorenad, det kan vara både biologiska
och kemiska föroreningar som kommer in i vattentäkten. Vi gör flera olika riskanalyser inom
VA-verksamheten, t ex RSA (risk och sårbarhetsanalyser) som bl a MSB ställer krav på att vi
utför och HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) som Livsmedelsverket ställer
krav på att vi utför.
Med vänlig hälsning!
Per Karlsson
Affärsområdeschef Vatten och Avlopp
Borås Energi och Miljö AB

Direkt telefon: 033-35 54 55
Mobil: 0708-10 44 57
E-post: per.karlsson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Skickat: den 6 maj 2021 11:21
Till: Per Karlsson <Per.Karlsson@borasem.se>
Ämne: Re: Samrådet om Tolken
Hej Per,
Vilka olika orsaker till förorening menar du? Hur ser en komplett riskanalys ut om potentiella
föroreningar?
Mvh, Paul

Från: Per Karlsson
Skickat: den 5 maj 2021 19:33
Till: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Ämne: Sv: Samrådet om Tolken
Hej Paul!
Riskerna är kopplade till förorening av dricksvattentäkten. Det finns flera olika orsaker som
kan orsaka förorening av en dricksvattentäkt. Har man då olika vattentäkter som man kan ta
sitt vatten ifrån så har man en större redundans mot föroreningar som jag beskrev tidigare.
Tack vare Sjöbo vattenverks reservvattentäkt Ärtingen, vilken inte påverkas vid en förorening i
Tolken, så kommer Sjöbo vattenverk att kunna leverera dricksvatten även om Tolken/Öresjö
skulle bli förorenade. På samma sätt är det om det skulle det skulle bli en förorening i
Öresjö/Ärtingen, då påverkas inte Tolken av den föroreningen. Därav finnas det bra redundans med alternativet Tolken.
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Det finns flera skäl till att vi behöver investera i ny dricksvattenförsörjning i Borås. Kapacitet,
kvalitet och redundans.
Med vänlig hälsning!
Per Karlsson
Affärsområdeschef Vatten och Avlopp
Borås Energi och Miljö AB

Direkt telefon: 033-35 54 55
Mobil: 0708-10 44 57
E-post: per.karlsson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Skickat: den 5 maj 2021 12:15
Till: Per Karlsson <Per.Karlsson@borasem.se>
Ämne: Re: Samrådet om Tolken
Hej Per,
När du nämner risker för förorening i sjöarna blir jag intresserad av den riskanalys ni har gjort,
som motiverar ytterligare en ytvattentäkt. Hur ser den riskanalysen ut? Vilka risker ser ni?
Och hur åtgärdas dessa med ytterligare en vattentäkt? Som dessutom motiverar en så stor
investering.
Mvh, Paul

5 maj 2021 kl. 12:05 skrev Per Karlsson <Per.Karlsson@borasem.se>:

Hej Paul!
I multikriterieanalysen så har de alternativ för den framtida dricksvattenförsörjningen som är
kopplade till Tolken värderas lägre än de övriga alternativen för kriteriet separata avrinningsområden, då Tolken tillhör Öresjös avrinningsområde (uppströms), varpå det finns en risk att
förorening i Tolken även kan påverka Öresjö. Det är därför som Tolken får 5 poäng och Säven
och Frisjön får dubbelt så hög poäng, alltså 10 poäng som är den högsta.
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Tack vare Sjöbo vattenverks reservvattentäkt Ärtingen, vilken inte påverkas vid en förorening
i Tolken, så kommer Sjöbo vattenverk att kunna leverera dricksvatten även om Tolken/Öresjö
skulle bli förorenade. På samma sätt är det om det skulle det skulle bli en förorening i
Öresjö/Ärtingen, då påverkas inte Tolken av den föroreningen. Därav finnas det bra redundans med alternativet Tolken.
Med vänlig hälsning!
Per Karlsson
Affärsområdeschef Vatten och Avlopp
Borås Energi och Miljö AB

Direkt telefon: 033-35 54 55
Mobil: 0708-10 44 57
E-post: per.karlsson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

<image001.jpg>
Från: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Skickat: den 5 maj 2021 10:11
Till: Per Karlsson <Per.Karlsson@borasem.se>
Ämne: Re: Samrådet om Tolken
Hej Per,
Tack för ditt svar.
Om ni önskar redundans i råvattentäkt blir ju inte Tolken något bra alternativ eftersom det är
samma vatten som i Öresjö, bara tidigare i flödet. Hur tänkte ni där?
Mvh, Paul

5 maj 2021 kl. 09:23 skrev Per Karlsson <Per.Karlsson@borasem.se>:

Hej Paul!
Tack för ditt mail.
Styrelsens målsättning är att vi ska öka redundansen i dricksvattenförsörjning. Det gäller även
en ny vattentäkt. En ny vattentäkt har varit en grundförutsättning i alla de tidigare utredningarna vi har genomfört och är viktigt för Borås framtida dricksvattenförsörjning. Brevet, som
åsyftas, var skrivet för att argumentera mot en kortsiktig och billigare lösning och ska inte tolkas som att styrelsen inte ser behovet av en ny råvattentäkt.
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Vad gäller dina synpunkter på Tolkens lämplighet som vattentäkt så gör vi nu fördjupade studier inom ramen för samrådet av vattenuttag från Tolken. Vi tar med oss dessa synpunkter i
den utredningen.
Med vänlig hälsning!
Per Karlsson
Affärsområdeschef Vatten och Avlopp
Borås Energi och Miljö AB

Direkt telefon: 033-35 54 55
Mobil: 0708-10 44 57
E-post: per.karlsson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

<image001.jpg>
Från: Paul Häyhänen <paul.hayhanen@gmail.com>
Skickat: den 4 maj 2021 16:57
Till: Per Karlsson <Per.Karlsson@borasem.se>
Ämne: Samrådet om Tolken

Hej Per,

Jag ställde en fråga till er på BEM under samrådet för vattenförsörjning från Tolken den 26
maj. Min fråga gällde varför er styrelseordförande definierar begreppet redundans på ett annat sätt är ni som har utrett ärendet. I beslutsunderlaget till kommunfullmäktige finns ett
brev från styrelseordföranden där hon förtydligar begreppet redundans - till och med gulmarkerat för säkerhets skull. Du verkade inte känna till detta brev.

Här kommer en redogörelse om detaljerna och hur man borde komplettera den undersökning ni har gjort, om man följer definitionerna er styrelseordförande har skickat med till kommunfullmäktige. Bifogar också brevet.

-----------------------------------I underlaget till beslutet i kommunfullmäktige 2020-09-07 redovisas från styrelsemöte i BEM
2020-05-28, §100, i ett brev till Borås stad att styrelsens främsta ambition är att på lång sikt
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säkerställa vattenförsörjningen i Borås vad gäller det ökade volymbehovet av vatten och vad
avser erforderlig leveranssäkerhet.

Vad som menas med erforderlig levenssäkerhet förtydligas i samma brev, daterat 2020-0528, av styrelsens ordförande Hanne Jansén där hon skriver, för tydlighets skull gulmarkerat i
brevet, ’…erforderlig leveranssäkerhet (redundans), både avseende produktionskapacitet och
avseende inkopplingspunkt i nätet.’

Med redundans menar man alltså:
- Produktionskapacitet (=vattenverk)
- Inkopplingspunkt i nätet

Av gjorda undersökningar och av beslutsunderlaget kan man också tydligt utläsa att redundant vattenverk kan placeras på valfri plats i kommunen, och redundant inkopplingspunkt
kan åstadkommas från valfritt håll. Inget av dessa är bundet till en viss uttagspunkt för råvatten.

BEMs styrelse har alltså inför beslut av kommunfullmäktige inte specifikt uttryckt behovet av
redundans som en ny råvattentäkt. Sannolikt för att man redan har en nominell råvattentäkt i
Öresjö, samt en redundant råvattentäkt i Ärtingen. Denna ansats är mycket rimlig då genomflödet av vatten i Öresjö kommer att vara tillräckligt i hundratals år framåt. Idag tas bara 5%
av vattenflödet ut till dricksvatten.

Likaväl har alla de utredningsalternativ BEM valt i förundersökningarna haft med råvattentäkter från nya uttag och sjöar. Detta har alltså inte önskats enligt den skriftliga ambitionen från
styrelsen.

Tolken innebär inte tillgång till mer råvatten eftersom den är del av samma sjösystem som
Öresjö, så redundans på tillgången till råvatten uppnås dessutom inte. Tolken har också 6-7
gånger lägre vattenflöde än Öresjö varför det enda man åstadkommer är risk för belastning
på miljön och en utmanande reglerstrategi av sjön eftersom man ansöker om att ta ut >30%
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av sjöns naturliga flöde. Påverkan av framtida klimatförändringar har inte beaktats alls. Sannolikt kommer klimatförändringarna innebära längre tider av torka, kombinerat med kortare
tider av kraftig nederbörd speciellt under vinterhalvåret. Därmed kommer det med tiden att
behövas allt större marginaler till dämningsgränsen under vinterhalvåret, samt en avtappning
av sjön under sommarhalvåret utan tillräckligt inflöde. Till detta kan läggas att vattendomarna kommer att ses över under detta decennium vilket sannolikt kommer att innebära en
minskning av tillåtna regleramplituder av miljöhänsyn. Med tiden minskar alltså möjligheten
succesivt att ta ut vatten från Tolken.

Detta är inte den långsiktiga lösning på vattenförsörjningen som uttrycks tydligt i samma brev
från er ordförande till Borås stad!

Om man följer ambitionen och definitionen av redundans som den är formulerad från BEM
styrelse till Borås Stads fullmäktige bör man som ett grundalternativ utreda etablering av ett
nytt vattenverk och ny inkopplingspunkt men från befintliga råvattentäkter. Speciellt då
dessa råvattentäkter är betydligt mer robusta och långsiktiga i tillgången på råvatten.

Detta alternativ lär också sannolikt bli det billigaste för vattenkunderna i Borås kommun, det
som är snabbast att genomföra, det som erbjuder enklast tillståndsprocess – samt sist men
inte minst helt utan någon extra belastning och risk för miljö och ekologi jämfört med idag.

Vänliga hälsningar

Paul Häyhänen

<image002.png>

7

Bilaga 10.42

Från: info
Skickat: den 10 maj 2021 14:54
Till: 'Mikael Ahremark' <mikael.ahremark@ericsson.com>
Ämne: Sv: Viktning
Hej,
Det övergripande målet är en långsiktigt säker dricksvattenförsörjning, vilket medför ett behov av att öka kapaciteten och redundansen i dagens vattenförsörjningssystem. Alla åtta olika
alternativ som har utretts har inneburit att vi får en ny tillgänglig råvattentäkt för dricksvattenproduktionen. Det har varit en grundförutsättning för att alternativet överhuvudtaget
skulle vara aktuellt för utredning. Annars skapar vi ingen utökad redundans om våra befintliga
råvattentäkter skulle bli förorenade.
I utredningarna har vi satt upp tre olika redundansnivåer:
I
I. Skall-nivå motsvarar 85% av år 2050s medeldygnsförbrukning under minst
52 veckor.
II
II. Alternativ-nivå motsvarar 85% av år 2050s medeldygnsförbrukning under
minst 26 veckor.
III
III. Nöd-nivå motsvarar mindre än 10 000 m3/dygn
Alternativet Öresjö uppfyller alltså inte ens den lägsta nivån (nöd-nivån) då Öresjö inte erbjuder någon redundans alls avseende råvattentäkten.
Vad gäller viktningen och kriterierna så får Tolken en mycket lägre bedömning än de andra
sjöarna (5 mot 10 poäng). Tolken får därmed klart lägst poängbedömning i utvärderingen när
det gäller kriteriet ”Separata avrinningsområden”. Samtidigt är det så att tack vare Sjöbo vattenverks reservvattentäkt Ärtingen, vilken inte påverkas vid en förorening i Tolken, så kommer Sjöbo vattenverk att kunna leverera dricksvatten även om Tolken/Öresjö skulle bli förorenade. På samma sätt är det om det skulle det skulle bli en förorening i Öresjö/Ärtingen, då
påverkas inte Tolken av den föroreningen. Därav finnas det bra redundans med alternativet
Tolken.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se

Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

Från: Mikael Ahremark <mikael.ahremark@ericsson.com>
Skickat: den 6 maj 2021 23:09
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Viktning
Hej,
Jag har en fundering kring viktning och hur ni har kommit fram till att Tolken är så fantastisk.
Det är ju ändå ni som har satt parametrarna för viktningen, eller hur? 😉
Ena stunden säger ni att man måste ha en ny vattentäkt, därav att Öresjö-alternativet inte
ens har varit med från början av alla de här åtta förslagen. Ok, så man letar alltså något annat
vatten. I mina öron låter det som om det borde ha en väldigt stor poäng i viktningen. Men när
man sedan viktar de olika alternativen, så är ”separat avrinningsområde” helt plötsligt bara
värt 4% i den totala sammanräkningen. Alltså väldigt marginell betydelse!
Man får en ganska stor känsla av att det är lätt att räkna baklänges för att få fram ”rätt resultat”, istället för hur viktiga saker och ting är på riktigt. Eller hur viktigt var det nu att ha ett separat avrinningsområde. Egentligen?
Den här frågan vill jag ha svar på samt att ni tar med den till miljödomstolen så att den även
besvaras där.
Tack!
Mvh Mikael

Mikael Ahremark
Senior Instructor
Learning Services
BDGS SD CLS LS Del IP BB & Core
Mobile: +46 709 874958
mikael.ahremark@ericsson.com
Ericsson
Lindholmspiren 11
417 56, Göteborg
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Sweden
ericsson.com
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Bilaga 10.43

-----Ursprungligt meddelande----Från: info
Skickat: den 19 maj 2021 06:56
Till: 'Barbro Everitt' <barbroeveritt@gmail.com>
Ämne: Sv: Tolken
Hej igen Barbro,
Tack för din återkoppling och som vi nämnt tidigare kommer vi att fortsätta utredningsarbetet
avseende vattennivåer och flöden.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare
Energi- och miljöcenter TM
Nytt Vattenverk
Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10

-----Ursprungligt meddelande----Från: Barbro Everitt <barbroeveritt@gmail.com>
Skickat: den 13 maj 2021 12:36
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Re: Tolken
Tack för mycket snabbt svar!
Känns bra att Ni har svar på dessa frågor eller kommer att utreda vidare!
Men jag är fortfarande skeptisk till Vattenfalls reglering och dricksvattenuttaget,
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hur vattnet i Tolken ska räcka till. Det har ju varit väldigt lågt vattenstånd i Tolken
vissa perioder utan dricksvattenuttag.
Med vänlig hälsning
Barbro Everitt
-----Ursprungligt meddelande----Från: info
Skickat: den 7 maj 2021 11:46
Till: 'Barbro Everitt' <barbroeveritt@gmail.com>

Ämne: Sv: Tolken
Hej Barbro,
Har gått igenom dina frågor och svarat enligt nedan.
Angående om tillstånd till uttag av vatten från Tolken.
Hur ska vattnet i Tolken räcka till? Dricksvatten till Borås Stad
Svar: Tolken ska jämte Öresjö svara för dricksvattnet till Borås Stad. De beräkningar som vi
har gjort visar att dessa resurser väl räcker till för detta under lång tid framåt.
Vatten till Viskan som Vattenfall reglerar
Svar: Borås Energi och Miljö kommer att ansöka om de förändringar i regleringen som krävs
för att det ska finnas tillräckligt med vatten sommartid för dricksvattenändamål.
Hur kan Ni mäta vattentillflödet och nederbörden till Tolken?
Svar: Vi grundar detta i nuläget på SMHI:s uppgifter, men avser att förfina dessa mätningar så
långt möjligt så att uppgifterna ska bli säkrare.
Det är ju bara små bäckar som rinner till Tolken och som torkar ut på sommaren.
Svar: De bedömningar vi hittills gjort visar att tillrinningen är tillräcklig för de uttag som vi avser
söka tillstånd för.
Hur lågt vattenstånd tillåter Ni i Tolken?
Svar: Vår avsikt är att inte underskrida de vattenstånd som Vattenfall har tillämpat hittills. Det
är dock Vattenfall som har regleringsrätten.
Varför utreds inte Säven och Frisjön vidare? Då kan Borås få vatten från olika sjösystem.

Svar: I ansökningsmålet kommer det att göras en alternativutredning som ger ytterligare svar.
Långt avstånd att gräva från Tolken till Borås.
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Svar: Flertalet alternativ ligger på avstånd från Borås stad och kräver nedgrävning av ledning.
Fördelen i alternativ Tolken är att höjdförhållandena gör att vattnet till stor del kan rinna med
självfall, vilket är en stor fördel från kostnads- och energisynpunkt, dvs driftkostnaderna.
Hur ska fisken överleva i Tolken? Vattenuttaget sker mot det djupaste i
sjön.
Svar: Vår bedömning är att fisken kommer att klara sig bra. Vi kommer givetvis att få visa detta
genom utredningar i ansökningsmålet.

Hur tas Riksintresse/Friluftsliv och Riksintresse/Kulturmiljö till vara
om Viskan torkas ut eller för lågt vattenflöde?
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Svar: Det är inte avsikten eller vår farhåga att Viskan ska torka ut och inte heller att det ska
ske några negativa konsekvenser för kulturmiljö eller friluftsliv.
Finns Miljökonsekvensbeskrivningen och samrådsredogörelsen tillgänglig
före domstolsförhandlingen?
Svar: Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att vara klar precis innan den ska ges in till domstolen tillsammans med ansökan och inte långt före. Finns intresse kan den dock översändas
när den är klar.

Med vänliga hälsningar
Anders Fransson
Projektledare
Energi- och miljöcenter TM
Nytt Vattenverk
Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10

-----Ursprungligt meddelande----Från: Barbro Everitt <barbroeveritt@gmail.com>
Skickat: den 6 maj 2021 20:00
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Tolken
Angående om tillstånd till uttag av vatten från Tolken.

Hur ska vattnet i Tolken räcka till? Dricksvatten till Borås Stad
Vatten till Viskan som Vattenfall reglerar
Hur kan Ni mäta vattentillflödet och nederbörden till Tolken?
SW41219395/1

Det är ju bara små bäckar som rinner till Tolken och som torkar ut på sommaren.

Hur lågt vattenstånd tillåter Ni i Tolken?

Varför utreds inte Säven och Frisjön vidare? Då kan Borås få vatten från
olika sjösystem.
Långt avstånd att gräva från Tolken till Borås.
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Hur ska fisken överleva i Tolken? Vattenuttaget sker mot det djupaste i
sjön.

Hur tas Riksintresse/Friluftsliv och Riksintresse/Kulturmiljö till vara
om Viskan torkas ut eller
för lågt vattenflöde?

Finns Miljökonsekvensbeskrivningen och samrådsredogörelsen tillgänglig
före domstolsförhandlingen?

Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning
Barbro Everitt
Mail adress se ovan
Adress Haga Kyrkogata 16 A
411 23 Göteborg
tel 076 112 22 07
Fornabo 1:2 och Mastunga 1:7
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Från: Kenneth Karlsson <kenneth.skottar@gmail.com>
Skickat: den 8 maj 2021 07:33
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Nytt vattenverk Tolken Anders Fransson
Hej
Med anledning av insändare i Ulricehamns Tidning 8/5 2021. Undrar vi om svaret?
Frågan; -”Varför har man inte utrett att bygga ett till vattenverk med uttag från befintlig vattentäkt, nämligen Öresjö.”
Svar; -”Detta har vi inte tänkt på.”
Önskar förtydligande.
Med vänliga hälsningar
Kenneth Karlsson och Ulrika Börjesson
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Från: G o I Öhlund <ohlund@sjobredared.se>
Skickat: den 9 maj 2021 15:16
Till: info <info@borasem.se>
Kopia: Miles <miles.barbro@telia.com>; Åke Jansson <ake.j@nsson.nu>; Karl-Johan Lennartsson <karl-johan@intakan.se>
Ämne: Synpunkter på uttag av vatten från Tolken mm i Borås Stad
Hej
Vill härmed lämna följande synpunkter i rubricerat ärende Se bifogad fil
Tacksam för bekräftelse av att Ni mottagit synpunkterna
Hälsningar Gunnar Öhlund

Till Borås Energi och Miljö (BEM) angående nytt vattenverk för Borås Stad

Har BEM värderat följande idé?
(Enligt projektledare Anders Fransson har detta inte gjorts)
1. Bygg ett nytt vattenverk intill det befintliga vid Öresjö. Marken intill det befintliga,
nordöst som, ägs av Borås Stad enligt redovisning på Lantmäteriets
fastighetsregisterkarta.
2. Drag en reservvattenledning mellan Säven och Ärtingen. Från Ärtingen finns redan en
befintlig reservledning till vattenverket vid Öresjö. Ledningen mellan Säven och
Öresjö behöver aldrig användas förutom som reserv för reserven
3. Tekniskt kanske det behövs någon ytterligare intagsledning i Öresjö till vattenverken
4. Koppla ihop de två vattenverken så man kan styra vattnet dit man vill
5. Ur Säven behövs inget vatten tas ut, enbart vid katastrofläge. Någon reglering i
utloppet behöver inte finnas, möjligen en pumpstation i det fall att Borås måste ta ut
så mycket vatten ur Säven så att minimiutloppsmängd underskrids. Då kan man
pumpa ut minimimängden, detta behöver troligen inte ske varje decennium
6. Renovera det gamla vattenverket i lugn och ro när det nya har tagits i bruk vid Öresjö
(torde bli ekonomiskt billigare och dessutom bättre)

Vad är det för fördelar med detta förslag?
1. Inga förändringar av nuvarande vattenuttag från Tolken och Viskan, uppströms
Öresjö
2. Vesäntligt mycket billigare inte minst för kommuninnevånarna i Borås Stad (troligen i
storleksnivån flera 100 miljoner kr)
3. Miljöpåverkan blir totalt mindre
4. Miljöpåverkan blir också mindre under byggfasen (att bygga belastar även det miljön)
5. Redundansen blir mycket större. Redundans har tolkats olika av många, jag menar
säkra upp vattenkvalitén
6. Vid en förorening av Tolken (exv typ Östersund) och/eller en olycka med en tankbil,
kemikaliebil, som havererar vid Tolken exv Tolkabro innebär detta att Borås Stad inte
kan ta tjänligt vatten från Öresjö. Däremot kan det i sådant fall tas från Ärtingen,
Säven och de övriga vattentäkterna runt Borås

Mer funderingar
Man börjar undra över hur BEM har hanterat detta ärende, exv viktningen av de olika
parametrarna i SWECO´s utredning.
Vilket underlag har använts för fördelning av viktningsprocenten i SWECO´s utredning och
som presenterats inför politikernas beslut?
Har denna viktning stöd från vedertagna rekommendationer från myndigheter,
intresseorganisationer etc vid liknande utredningar i Sverige?
Har denna viktning varit transparant och gett politikerna sakligt och vetenskapligt underlag
inför det politiska inriktningsbeslutet av Borås kommunfullmäktige, hösten 2020?
Har politikerna undanhållits viktig information före beslut?

Nej, ta ett steg tillbaka, detta är ett tydligt miljöärende.
Varför inte avsätta 1% av hela projektbudgeten och utred grundligt alternativet med
ytterligare ett nytt vattenverk vid Öresjö. Det finns säkert flera hundra miljoner kronor att
spara för kommuninnevånarna samtidigt som det också blir en mindre påverkan på miljön.
Jag utger mig inte vara någon expert för hur vattenfrågan i Borås ska lösas. Däremot vill jag
att mina frågor och funderingar besvaras och redovisas på ett icke sekretessbelagt sätt. Det
upplevs av mig som om hela detta vattenprojekt inte har gått sakligt och demokratiskt
tillväga.
Låt mig få ett uttömmande svar …..”kan man säga”
Sjöbredared 9 maj 2021
Gunnar Öhlund
Sjöbredared 110
52 398 Hökerum
Tel 0705219380
e-mail ohlund@sjobredared.se

Bilaga 10.46

Från: Miles <miles.barbro@telia.com>
Skickat: den 9 maj 2021 15:37
Till: Gunnar Öhlund <ohlund@sjobredared.se>
Kopia: info <info@borasem.se>; Åke Jansson <ake.j@nsson.nu>; Karl-Johan Lennartsson
<karl-johan@intakan.se>
Ämne: Re: Synpunkter på uttag av vatten från Tolken mm i Borås Stad
Mycket bra Gunnar! Jag läster nyss det sekretessbelagda dokumentet. Det står att i Tolken
:”konstaterades viss avloppspåverkan” och "av Säven ,Frisjön och Tolken har TOLKEN SÄMST
MIKROBIOLOGISK STATUS”. Jag har en del testresultat från Äspereds avloppsverk och som
jämförelse resultat från Lerbäcks nya reningsverk. Skall sammanställa detta ikväll och redovisa för gruppen. Utan att ännu ha gjort det blir min slutsats tills vidare: Bygg nya vattenverket enligt Gunnars förslag. Besparingarna ska användas till att bygga om Äspereds avloppsreningsverk. Det är skamlöst att förorena Gullestorpssjön och genom Sjötorpsbäcken ner i Tolken med otillräckligt renat avloppsvatten som mycket väl kan vara den största orsaken till
”viss avloppspåverkan”. Alla privata avlopp ska ju sedan några år efter inventeringen och föreläggandena om upprustning vara åtgärdade. Vad återstår då? Inte betande djur, för de är
inte många. Jo, Borås Stads eget mindre bra fungerande avloppsverk med ökande antal abonnenter utan att dimensioneringen anpassats./Miles.
9 maj 2021 kl. 15:16 skrev G o I Öhlund <ohlund@sjobredared.se>:
Hej
Vill härmed lämna följande synpunkter i rubricerat ärende Se bifogad fil
Tacksam för bekräftelse av att Ni mottagit synpunkterna
Hälsningar Gunnar Öhlund
<Tolken Har BEM värderat följande idé.docx>
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Från: Mikael Ahremark <mikael.ahremark@ericsson.com>
Skickat: den 9 maj 2021 23:42
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Ny högstanivå
Hej,
Ni säger att ni vill buffra mer vatten, men vilka nivåer tänker ni er då? Ska man gå över 2.40gränsen (dämningsgränsen)? Eller vad tänker ni er för högsta lägsta-nivå att utgå ifrån om ni
har vatten att tillgå? Är det 2.00 eller 2.10 eller 2.20? Det spelar ju roll när man gör simuleringar. Jag menar, ni måste väl ha tänkt er att Tolken ändå fungerar som en liten buffert så att
det inte blir översvämningar i Viskan och att man inte kan utgå från att man hela tiden har
2.40 som lägsta nivå, eller?
Jag bad er göra simuleringar på ett antal år (2005-2006, 2008-2009 samt 2011-2012), men det
kan vara bra att då även göra 2018-2019 som ni visade på samrådet, även om ni nu bara visade 2018. Så fyra två-års-simuleringar efterfrågas.
Jag vet att jag tidigare bara pratade om att jag ville se ett uttag på 370l/s, men det hade varit
intressant att se hur det skulle se ut i framtiden lite (eftersom 370l/s bara gäller om man tar
ut fullt och det kanske man inte gör kontinuerligt). Vid 2050 förväntas BEMAB att producera
42000 m3/dygn och ska då hälften kontinuerligt tas ifrån Tolken, blir ju uttaget
21000m3/dygn (243l/s). Kan ju vara bra att ha som referens. Eller var det det som åsyftades
när man hade lagt in 250l/s som referens i simuleringen som visades på samrådet?
Jag skrev att man borde lägga in 2.00-gränsen som referens (som i vattendomen refereras
som normal sommarnivå), men det borde snarare vara den ”riktiga” sommarnivån som har
varit de senaste 20 åren som ska läggas in och den ligger på 1.80 (alltså 60 cm under dämningsgräns). Denna gräns borde alltså aldrig understigas. Nu räknar ni med en lägsta-nivå som
ligger på 1.20, men det är katastrof-nivån och inget som vi nånsin vill se igen. Om vi som bor
vid sjön inte ska märka någon skillnad, borde alltså uttaget inte understiga 1.80. Punkt.
Ser fram emot svar om nivå och simuleringarna.
Tack! 😊
Mvh Mikael

Mikael Ahremark
Senior Instructor
Learning Services
BDGS SD CLS LS Del IP BB & Core
Mobile: +46 709 874958

mikael.ahremark@ericsson.com
Ericsson
Lindholmspiren 11
417 56, Göteborg
Sweden
ericsson.com
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-----Ursprungligt meddelande----Från: Rob Wahlström <r208876@hotmail.com>
Skickat: den 10 maj 2021 06:24
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Tolken, Mogden, Viskan och Öresjö
Mitt namn är Rob Wahlström och bor i Hökerum bredvid sjön Mogden. Vi vet att Mogden är en
grund sjö med primärt tillopp från Tolken. Vi vet också att miljön och djurlivet kring sjön är aktivt under stora delar av året när tillflödet är begränsat. Med era planer på att ta stora mängder
vatten från Tolken kommer med stor sannolikhet alla levande djur och människor som lever vid
sjön påverkas. Mindre vatten borde betyda mindre liv.
Hur garanterar ni att ni inte påverkar denna balans mellan vattnet och livet runt sjön?
Vad får det för konsekvenser de åren när det är lite flöden inte bara de varma somrarna som
2018?
Hur kommer grundvattnet påverkas nedströms från Tolken? Alla träd/djur som levet i hundrartalsår är beroende av en stabil grundvattennivå.
Kommer ni behöva välja mellan att ha kvar vatten i Tolken för att klara vattendomen eller behålla liv vid djur och natur nedströms? Vad väljer ni då, hur väger ni in detta i ert bedömande
av alternativa lösningar till vattenverk från Tolken?
När ni väger in miljön i beslutet med 3-10% vad sätter ni för värde för alla oss som bor och lever av vattenflödet nedströms från Tolken?
Till sist Vatten från Tolken hamnar redan i Öresjö är det inte bortkastade pengar att tömmer
Tolken med en Vattenkraftanläggning?
Det känns lite som att slakta höna med gyllene ägg.
Mvh
Rob Wahlström.
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Från: Åsa Follin <asafollin@hotmail.com>
Skickat: den 10 maj 2021 13:02
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Synpunkt på Tolken som ny vattentäkt - vattennivåer och simulerad reglering
Hej!
Önskar lämna synpunkter på er utredning om Tolken som ny vattentäkt för Borås stad, se bifogat dokument.
Ser med spänning fram emot en uppdaterad simulering av reglering och vattennivå.
Med vänlig hälsning
Åsa Follin
Skickades från E-post för Windows 10

Till Borås Energi och Miljö AB angående nytt vattenverk för Borås Stad

Vattennivåer och simulerad reglering
Min upplevelse av höga och låga nivåer ligger främst i hur lite eller hur mycket strand vi har runt sjön.
Jag upplever 240 som extremt högt och 140 som extremt lågt, dvs en variation på 100 cm. Lagom
sommarnivå ligger på ca 180 enligt min erfarenhet. Min referenspunkt i detta är mätstationen i
Tolkabro.
Min uppfattning är att det är generellt fel att säga att Tolken har haft låga sommarnivåer. Erfarenhet
och mätningar visar att sjön framför allt haft låga nivåer under såväl vår som höst. Under perioden
2002 – 2016 hade vi riktigt låga nivåer endast under vår och höst. Därmed inte sagt att ”det som hänt
tidigare kan hända igen”. Jag tror att klimatförändringarna kommer att visa att perioden 2002 – 2016
tillhör historien.
Efter torrperioden 2017 hade vi problem med låga grundvatten. Grundvattnet återhämtade sig inte
under vintern och våren 2018/2019. Därefter kom ytterligare en torrperiod. Vattennivån var normal
t.o.m juni 2019 men extremt låg juli – oktober 2019. Det tog tre år för sjön att återhämta sig!
Därefter regnade mycket det under perioden november 2019 – mars 2020. Nederbörden kom som
regn och inte som snö. Vattenfall var tvungna att tappa ordentligt under perioden 19 februari - 5
mars, dvs under 16 dagar. Detta var en historisk händelse och uttag i den storleksordningen har inte
skett under de senaste 20 åren.
Vid högflöde och lågflöde uppstår problem i Viskans sträckning ner mot Gingri. Vad jag förstår skulle
ett högre konstant minimiflöde från Tolken kunna avhjälpa en del av dessa. 300 l/s är för lågt under
torrperioder, kanske skulle miniminivån i stället ligga på 500 l/s.
Med klimatförändringarna kommer vi att få se fler perioder liknande hur det var 2017 – 2020. Långa
perioder av torka och korta perioder med riklig nederbörd. Det tar tid för Tolken, området runt sjön
samt grundvattnet att återhämta sig. Vi talar om ett flerårsperspektiv på upp till kanske fyra år.
Tolken och dess omgivningar är mycket känsliga för variationer i nederbörd vilket gör den klart
olämplig för ett konstant stort vattenuttag.
I kommande utredning vill jag att ni simulerar reglering för perioden 1/1 2017 – 31/12 2020 med
minimitappning till Viskan på 500 l/s och med maxuttag till Borås på 486 l/s samt visar förändring i
vattennivå. Jag menar att detta är det enda rimliga att simulera, dvs worst case scenario, eftersom
Tolken i framtiden ska kunna ersätta Sjöbo vattenverk till 100% och under ett helt år.

Hägnagärdet den 10 maj 2020

Åsa Follin
Sundholmen Hägnagärdet 4
516 92 Äspered
Mobil: 070- 602 29 50
Epost: asafollin@hotmail.com
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Från: info
Skickat: den 21 maj 2021 14:52
Till: 'andreas.j@nsson.nu' <andreas.j@nsson.nu>
Ämne: Sv: Samråd Tolken vattentäkt - synpunkter för fastigheten Borås Ön 1:11 m.fl.
Hej,
Vi är mycket tacksamma för era frågor och synpunkter. Vi kommer att beakta dessa under de
fortsatta utredningarna.
På grund av mängden frågor som inkommit och att flera av frågeställningarna är sådana som
inte kan
besvaras innan utredning skett, kommer frågorna att besvaras senare och inom ramen för arbetet med ansökan,
den teknisk beskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen.
Under arbetets gång kommer löpande de mest frekventa frågeställningarna att svaras på under ”Frågor och svar” på
Borås Energi och Miljö AB:s hemsida, se länken:
https://borasem.se/webb/omborasenergiochmiljo/varaanlaggningar/nyttvattenverk.4.5c762cf31764be25b37374eb.html
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se
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Från: andreas.j@nsson.nu <andreas.j@nsson.nu>
Skickat: den 10 maj 2021 21:12
Till: info <info@borasem.se>
Kopia: Jansson, Åke <ake.j@nsson.nu>
Ämne: Samråd Tolken vattentäkt - synpunkter för fastigheten Borås Ön 1:11 m.fl.

Hej!
Här kommer en pdf-fil med synpunkter för Åke och Anette Janssons räkning, fastighet Borås Ön 1:11, Borås Tärby-Segerstorp 4:2 m.fl. angränsande till såväl
Marsjöarna som Viskan.
Synpunkterna avser samrådet kring Tolken som vattentäkt.
Hälsningar
Andreas Jansson
För fastighetsägarna Åke och Anette Jansson

SW41220674/1
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Inlaga från Åke och Anette Jansson
Borås Ön 1:11 m.fl. (fastigheter
utmed Viskan och Marsjön)

Samrådsinlaga rörande Tolken som vattentäkt
Bakgrund
Borås kommun vill, genom sitt bolag Borås Energi och Miljö, anordna en ny vattentäkt i sjön Tolken.
Det nuvarande (största) vattenverket i Borås kommun ligger vid Öresjö i stadsdelen Sjöbo. Tolken ligger
c:a 2 mil österut, uppströms i samma vattensystem som Öresjö.
Mellan Tolken och Öresjö ligger sjöarna Mogden, Mellsjön och Marsjöarna, samtliga förbundna av ån
Viskan.
Undertecknad ser liksom många andra bekymrade innevånare i Borås och Ulricehamns kommuner att
det finns alltför många problem med en vattentäkt i Tolken; det är svårt att förstå hur den kan vara
miljömässigt genomförbar med mindre än att den redovisade vattenkapaciteten blir betydligt mindre
eller att täkten medför icke acceptabla miljökonsekvenser i vattensystemet nedströms.

Förstudier och multikriterieanalys (poängsättning och
viktning)
Skrivningar och beräkningar i Swecos äldre utredningar tycks mer relevanta än den senaste, om man ser
till miljöhänsyn. I den senaste utredningen har Borås Energi och Miljö och Sweco AB – genom nya
simuleringar (med en längre period av mindre tappning till Viskan sommartid och genom att hålla högre
nivåer vintertid) – kommit fram till att man kan erhålla tillräcklig mängd vatten för önskad
dricksvattenproduktion. Detta får som naturlig konsekvens en mindre hållbar miljö nedströms: mindre
utrymme att "parera" översvämningar vintertid, och svårare biologiska förhållanden med ett lägre flöde i
Viskan och de flacka sjöarna nedströms sommartid.
Viskans vattensystem skulle oundvikligen påverkas negativt av den föreslagna förändrade regleringen
av Tolken.
I den föregående utredningen (Handlingsplan 2019-05-17) bedömdes Tolken med hjälp av "second
opinion" endast kunna tåla ett dricksvattenuttag av 175 l/s vilket motsvarade 44% eller 4,4 poäng på en
10-gradig skala:
"[Uttagskapaciteten 175 l/s] baseras på second opinion utifrån öppna hydrologiska data, ett
antagande om att max ca 15% av medelflödet ut från sjön kan nyttjas har gjorts. Det faktiskt
möjliga uttaget bestäms genom utförligare undersökningar och vattendom."
Källa: Fotnot i avsnitt 4.3 i den äldre s.k. Handlingsplanen (s. 25).
Tolken fick med förändrade beräkningar i den senaste förstudien från Sweco AB istället högsta möjliga
– 10 – poäng för kapacitet eller uttagsmöjlighet i multikriterieanalysen, detta dock utan att effekterna
nedströms hade utretts närmare.
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Den äldre utredningen heter "Handlingsplan för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning" och var
sekretessbelagd av Borås Energi, fram till dess att en privatperson fick ut den genom överklagande till
kammarrätten i början av maj 2021.
Den senare utredningen kallas Förstudie dricksvattenförsörjning BEM och har funnits med som bilaga i
det senaste beslutsunderlaget, för att ansöka om vattentäkt i Tolken. Denna omnämns nedan som
"förstudien".
I förstudien har beräkningarna gjorts om, med mindre miljöhänsyn, varför Tolken hamnat på första
istället för sista plats i multikriterieanalysen bland de tre sjöarna Tolken, Frisjön och Säven.
Vi är för övrigt mycket kritiska till förstudiens höga poängsättning vad gäller Tolkens uttagskapacitet
(10 p), dess motstående intressen (8 p), energiförbrukning (10) och miljökonsekvenser (7).
Energiförbrukningen (10 p) skulle alltså inte kunna ha bättre förutsättningar för något vatten. Eventuellt
blir det högsta poäng för att pumpningen av vattnet inte tas med i denna kalkyl(?)
Även rådigheten (8) kan ifrågasättas, då man utan initiala kontakter med Ulricehamn gått vidare med
Tolken-utredningen, trots att större delen av sjön ligger just i Ulricehamn. Först i och med samrådet (då
multikriterieanalysen redan var klar) blev kommunfullmäktige i Ulricehamn uppmärksammade på
förloppet.

Andra alternativ
Säven
Säven, som är en av de andra sjöar som utretts i någorlunda detalj, ligger inte långt efter Tolken i det
poäng- och viktningsschema som Borås Energi och Miljö satt upp. Säven har även vissa företräden
gentemot Tolken, som beskrivs i texten, såsom större tillrinningsområde (större vattentillgång, lägre
investeringskostnader). Ekonomin även på 30 år beräknas vara något bättre för Säven-alternativet än för
Tolken (se avsnitt 9.6 Ekonomi i den nyare förstudien). Ekonomins osäkerhet i projektet uppskattas
dock i samma utredning till 40-50%, men uppges ändå ge en fingervisning om storleksordningen vid
jämförelse mellan de tre alternativen.
Redundant inmatning viktas tre gånger högre än separat vattensystem
Säven missgynnas i poängsummeringen och viktningen genom att rubriken separat avrinningsområde
endast viktas med 1 medan platsen för anslutning till vattennätet viktas till 3. (Den senare punkten
kallas i viktningsschemat för "Redundans i inmatning till distributionsnät").
Säven ingår inte i samma vattensystem som Tolken och Öresjö, vilket för en utomstående kan synas
vara en minst lika stor fördel som inkopplingspunkten till stadens vattennät. I synnerhet som även
reservvattentäkten Ärtingen ligger i samma vattensystem som det gamla vattenverket och det nya
föreslagna (även Ärtingens vatten rinner till Öresjö). Vi har genom projektledaren Anders Fransson
uppgiften att reservvattentäkten i Ärtingen ska bestå.
Vattnet från Tolken föreslås kopplas in på stadens vattennät nära tryckstegringsstationen i Druvefors
(södra delen av centrala Borås) och hamnar därmed på en separat inkopplingspunkt. Sävens vatten
skulle komma in via sjöledning på botten av Öresjö och anslutas nära vattenverket i Sjöbo (norr om
centrala Borås) och därmed inte ge någon redundant inkoppling – dock fullständig redundans i fråga om
vatten från ett separat tillrinningsområde.
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Kostnad för redundant inkoppling från Säven (med förlängd ledningsdragning från Sjöbo) ej utredd.

Öresjö med egen inkopplingspunkt
Att låta även den nya täkten utgöras av Öresjö skulle innebära intag av vatten från samma vattensystem
som det liggande förslaget, Tolken, men på en plats där vattentillgången är väsentligt större och
miljöpåverkan försumbar. Det skulle inte innebära någon som helst redundans i fråga om "vattenkällan"
men även med 0 poäng vid "separata tillrinningsområden" i multikriterieanalysen skulle Öresjö stå sig
som ett gott alternativ, och kunna ge ökad säkerhet i ett par nivåer: fördubblad kapacitet och ett separat
verk medför en förhöjd säkerhet och hållbarhet i sig. Genom separat huvudledning skulle även en
redundant inkoppling i ledningsnätet kunna uppnås.
Observera att Borås Energi uttryckligen uppgivit att "separata avrinningsområde[n] anses vara av minst
betydelse" (under huvudrubriken "Leveranssäkerhet" i multikriterieanalysen, handlingsplanen, punkt
6.2), vilket också återspeglas i multikriterieanalys i senare förstudie. Det borde därmed inte vara en
faktor som utgör skäl för att välja bort Öresjö som alternativ – då borde man ha viktat separata
avrinningsområden högre, eller haft ett tydligare krav på avrinningsområdets grad av redundans.
I enlighet med lokaliseringsprincipen skall även hänsyn tas till energi- eller resursåtgång. Den mest
energisnåla lokaliseringen för ökad kapacitet torde uppnås genom ett ökat uttag dricksvatten i Öresjö.
Alternativet att bygga ett nytt verk vid Öresjö fanns inte med i samrådshandlingarna eller de förstudier
som delgivits oss.
Möjligheten att skapa en redundant inmatning från Sjöbo, genom nya ledningar till en punkt längre
söderut har ej kommenterats av Borås Miljö och Energi, efter insändare eller vid utfrågningar, där detta
förslag kommit upp.
Svaret på frågan om huruvida ett extra vattenverk invid det gamla hade utretts eller ej blev i och för sig
olika, beroende på vem som tillfrågades. Enligt nuvarande projektledare för det nya verket, Anders
Fransson (i svar till Ulricehamns kommunfullmäktige, se nedan), har Öresjöalternativet med ett extra
verk vid det gamla aldrig utretts.
I utfrågningen i Ulricehamns kommunfullmäktige 29/4 1 ställde Börje Eckerlid (C) frågan om varför
Borås "lägger alla ägg i samma korg" och pekade på att efter en eventuell kontaminering i Tolken, skulle
samma vatten komma att finnas i Öresjö (Sjöbo vattenverk) efter bara något dygn – eftersom Tolken
ligger uppströms i samma vattendrag.
Projektledaren Anders Fransson från Borås Energi och Miljö svarade att det huvudsakliga syftet med
den nya vattentäkten inte var att skapa en ny reservvattentäkt, utan Ärtingen ska kvarstå som reservtäkt.
Behovet ligger i den driftssäkerhet som uppnås med två vattenverk. Med det svaret blir det än tydligare
att Öresjö skulle kunna vara ett relevant alternativ. Fransson bekräftade i samma utfrågning flera gånger
att det alternativet inte hade utretts, men kunde inte svara på varför. Han framkastade dock tanken att det
möjligen kunde vara en sårbarhet att ha två verk bredvid varandra.
Om sårbarheten verkligen skulle öka så markant att den är en orsak till att inte bygga det nya verket
invid det gamla på Sjöbo, så innehar Borås kommun stora fastigheter söder om Öresjö som skulle kunna
husera det nya vattenverket; vattnet torde inte vara svårt att leda dit. Borås kommun äger bl.a.
fastigheterna BORÅS RYDA 7:1 och BORÅS TORPA-SJÖBO 2:1.
1

Frågor till Anders Fransson, projektledare Borås Energi & Miljö, kommunfullmäktige Ulricehamn, inspelning:
https://ulricehamn.se/omkommunen/kommunfullmaktige/webb-tv-fran-kommunfullmaktiges-sammantrade/ c:a 1 h 5
minuter in i filmen.
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Förläggning av det nya vattenverket till samma tomt som det befintliga (BORÅS JORDSTJÄRNAN 1)
borde dock underlätta drift och underhåll och därigenom även ge en ekonomisk fördel.
Av de äldre utredningarna framgår att det är ökad kapacitet i Sjöbo vattenverk i kombination med olika
grundvattentäkter som inledningsvis har utretts men sorterats bort. Tanken på att uppnå bästa möjliga
redundans vad gäller drift och kapacitet genom ett nytt (extra) vattenverk som tar vatten från Öresjö
saknas. Ett sådant alternativ behöver läggas till och förutsättningslöst omfatta alternativa placeringar för
själva verket, samt möjligheter till ledningsdragning för bättre redundans vad gäller inkopplingspunkt.

Multikriterieanalys med egna uppskattningar
Nedan följer en multikriterieanalys som utöver Borås Energi och Miljös egna värden för Tolken, Säven
och Frisjön, har försetts med en uppskattning som återspeglar ett mer realistiskt möjligt uttag från
Tolken (Tolken – låg) samt två varianter av Öresjö-alternativ: ett med mer pessimistiska antaganden,
utan separat inmatning till distributionsnätet men med lägre kostnad (Öresjö – låg), och ett med motsatt
förhållande, d.v.s. separat inmatning och något mer optimistiska poäng (Öresjö – hög). Kostnaderna för
Öresjö-alternativen är gissningar; för Öresjö – hög användes samma kostnad som för Säven.

Multikriterieanalys som visar poängverkan och utelämnade alternativ: En gul kolumn "Tolken – låg"
tillagd för att visa på en alternativ poängsättning för Tolken (ändringar med röd bakgrund) samt två
nya kolumner för Öresjö där låg-alternativet saknar separat inmatning till distributionsnätet och
generellt har givits lägre poäng och lägre kostnad än "hög". Observera att små förändringar kan göra
stora skillnader, inte minst reservkapaciteten, som väldigt mycket hänger på. Delpoängen med 2,5%
vardera under huvudområdet "Miljö och socialt" har nästan ingen inverkan på totalen. I
slutsummeringen visar de båda Öresjö-alternativen på lägsta kostnad i miljoner kronor per poäng.
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Torka och översvämning
Torka
Sweco och Borås Energi berättade i samrådsmötet att den stora utmaningen som kvarstår är att räkna ut
hur tappningen från Tolken till Viskan ska kunna ske med minsta möjliga miljöpåverkan: Att sommartid
kunna förse Viskan med erforderlig mängd vatten och att vinter och vår kunna hantera
översvämningssituationerna nedströms. De diagram som presenterades var mycket begränsade och inte
övertygande i fråga om hållbart dricksvattenuttag i förhållande till tappning till Viskan, varken när det
kommer till torka eller översvämningar.
Musslor och fisk far illa, och bestånd slås på sina håll ut helt av långvarig torka, vilket observerades på
flera håll i Sverige under 2018. En begränsning till ett minimum av flödet till Viskan, under en längre
period av sommarhalvåret och hösten skulle inte vara gynnsam för vattenlivet (fisk, stormusslor m.m.).

Öna bro i Viskans dalgång mellan Gingri och Tärby, 2018-08-10. Flödet är minimalt från biflöden.
Tappningen från Tolken hölls enligt uppgift på 300 l/s men mycket vatten försvinner genom dunstning.
Jonathan Bark har för några år sedan inventerat Viskan och tillrinnande småflöden på musslor och fisk
(uppenbarligen med bland andra Borås Energi och Miljö som finansiärer). I det resulterande dokumentet
finns ett antal syften, mål och visioner, bland annat att "Minska översvämningsrisken i Marsjöarna och
risken för extrema lågflöden". Källa: http://www.viskan.nu/files/Foreningsstamma%202016/Musslor.pdf

Översvämningar
Tolken som vattentäkt innebär ökad risk för större och mer frekventa störningar i Viskans miljö, inte
minst vad gäller översvämningar, eftersom Tolkens yta kommer att behöva hållas på en högre nivå
under vinter och vår än idag, för att magasinera dricksvatten för sommar och höst. Av denna
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anledning minskar marginalerna för att parera stor nederbörd med motsvarande volym under vinter
och vår.
Sweco: Översvämningssituationen kommer inte att förbättras
På en direkt fråga i samrådsmötet, till en av utredarna (Sweco AB), var svaret att
översvämningssituationen i Viskan och sjöarna nedströms till Öresjö inte kommer att förbättras med den
planerade vattentäkten i Tolken.
Redogörelse för konsekvenser för mer frekventa översvämningar saknas helt och hållet. Ej heller har
man tagit hänsyn till skrivelserna om översvämningsplanering som finns i Borås stads översiktsplan.
Marken och vattendragen, i synnerhet på sträckan från Mellsjön till Gingri, är mycket flack (liten
lutning), vilket ger ett stort svämplan över odlad mark, inom Öresjös vattenskyddsområdes primärzon.
Sväm-planets struktur och funktion för Viskan och sjöarna nedströms Tolken bedöms redan som
otillfredsställande i miljökvalitetsnormerna.

Borås tidning 1951-04-15. En översvämning med 5 km sjö, som blir mer sannolikt att vi får återse, med
en högre hållen yta på Tolken under vinter och vår. Denna oönskade syn är en anledning till att
Vattenfall inte själva använder sig av den möjlighet som Borås Energi och Miljö tycker sig se.

Historik kring tidigare översvämningar
1868, inför en den stora sjösänkningen i området (Marsjön m.fl. sjöar och flöden), mätte en ingenjör
Fägersköld flödet vid Bosgårdens kvarn, som på den tiden låg inte långt från stället där SMHI har sitt
mätställe idag, och noterade ett extremt högvatten det året, med ett flöde som han beräknade till 1152
kubikfot [30 m3] i sekunden. Tillfrågade bybor mindes inte att det varit så högt vattenstånd i ån tidigare.
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1152 kub.fot/s motsvarar 30 m3/s vilket också idag är mer än Viskan kan svälja just i trakten av vid
Bosgårdens gamla kvarn; det bildas då istället sjöar ut på åkrarna utmed Viskan och dess tillflöden. Vid
sjösänkningen på 1870-talet sprängde och fördjupade man Viskan, bland annat vid den punkt som idag
utgör en av flaskhalsarna. Fägersköld anpassade behovet efter 1868 års översvämning i och med att det
betraktades som ett ovanligt högt flöde. Det har varit översvämningar 1868, 1901, 1927, 1951, 1975,
nov 1981*, 1990*, 1991, jan 93*, mar 95*, feb 97*, okt 98*, jan 2000*, dec 2000*, feb 2002, dec 2006,
dec 2011- jan 12, dec 2013 och feb 2020. Mer eller mindre extrema.
De med asterisk (*) försedda datumen är endast uthämtade som troliga översvämningsår, genom
flödesstatistik från SMHI:s mätstation, övriga även belagda genom fotografier, nedteckningar,
inspelningar eller tidningsartiklar. Sannolikt finns det översvämningsår (1900-tal), som saknar statistik.

2020 års översvämning
Statistiken som rör Tolkens tappning och Viskans flöde för februari 2020, är belysande för frågan kring
översvämningar. Då stod det redan mer vatten på åkrarna utmed Viskan än det gjort sedan 1951, som är
den mest omfattande översvämningen.
Viskan har som nämnts, bl.a. en flaskhals nära SMHI:s mätstation i Gingri; när denna inte klarar av
flödet flyter vattnet istället ut över åkrarna. Trots att tappningen vid Tolken inte utgör huvuddelen av
flödet vid Bosgårdens mätstation vid höga flöden, har tappningen likväl en stor inverkan på resultatet,
och om Vattenfall tvingas öppna luckorna helt (8,5 m 3/s) när det redan är katastrofnivåer på Viskans yta,
kan det sannolikt få samma konsekvenser som 1951 då vattnet även gick över vägar och broar vid Öna
by i Tärby socken.

Öna bro i Viskans dalgång mellan Gingri och Tärby, 2020-02-17. Valven nästan fyllda. Regleringen av
Tolken har med undantag av 1951 kunnat hanteras så att vägbanan inte översvämmats, med risk för att
fyllnadsmaterial spolats bort från bron och gör den mindre stabil (och naturligtvis ofarbar till efter
reparation och besiktning).
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Nedan jämför jag flödena i Gingri med tappningsvärdena vid Tolken. Statistikfiler från vattenwebben
respektive Vattenfall.
Beskrivning av förloppet i text (jmf med siffrorna nedan): Den 22/2 2020 tvingas Vattenfall börja öppna
tappningen trots att det försämrar översvämningsläget (flödet ökar nedströms). Den 24/2 öppnar man
maximalt. Men man kan se att flödet vid Bosgårdens mätstation börjar minska den 25/2 alltså direkt
efter att Vattenfall öppnat luckan till maxflöde med 8,5 m 3/s tappning vid Tolken. Detta betyder att
Vattenfall lyckats låta bli att tappa fullt just till den dag då det började sjunka/rinna undan en aning.
Under vecka 9 (inleds samma datum som maxtappningen, 24/2), har Tolken en nivå på 239 cm i
genomsnitt, men vi känner genom kontakter med Vattenfalls personal till att de även, med hänsyn till
situationen nedströms, lät överstiga Tolkens dämningsgräns på c:a 240 cm över sänkningsgränsen, under
någon tidpunkt denna vecka. Boende vid sjön ställde sig vid samma tidpunkt frågande till hur Vattenfall
kunde tillåta sjön att gå upp så högt (de hade inte kännedom om orsaken). Det hängde verkligen på
marginaler, att det började sjunka undan i Viskan när Vattenfall var tvungna att öppna tappningen
maximalt, då Tolkens yta låg på max tillåtna (och däröver).

Tappn.
Flöde Bosg. Nivå veckomedel i cm över
Datum
Tolken
Gingri
sänkningsgränsen
11,1
vecka 6: 207
2020-02-09
2,5
21,7
2020-02-10
2,5
22,2
2020-02-11
2,5
22,0
2020-02-12
3,3
vecka 7: 216
21,0
2020-02-13
3,3
19,1
2020-02-14
3,5
17,6
2020-02-15
3,5
23,2
2020-02-16
3,5
33,1
2020-02-17
4
33,6
2020-02-18
4,5
32,2
2020-02-19
5,5
29,8
vecka 8: 223
2020-02-20
5,5
29,3
2020-02-21
5,5
30,1
2020-02-22
6,3
32,6
2020-02-23
7,3
30,2
2020-02-24
8,5
28,3
2020-02-25
8,5
26,7
2020-02-26
8,5
vecka 9: 239
24,9
2020-02-27
8
23,1
2020-02-28
8
21,6
2020-02-29
6,4
Data kombinerade från SMHI:s mätdata Bosgården Gingri, och Vattenfalls tappningsstatistik.
Observera extremflödena med början den 17/2 och att Vattenfall endast hade utrymme att buffra vatten
under fem dagar innan de var tvungna att öppna luckorna maximalt.
Om man för Borås kommuns vattentäkts skull hade behövt hålla nivån på Tolken ett par decimeter
högre, redan när den stora nederbörden kom, skulle det ha givit ännu mycket svårare konsekvenser.
Simuleringar av effekterna saknas. Men sannolikt har Sweco inte haft klart för sig att de gjort
simuleringar med siffror som redan idag kan ligga på eller överträda gränserna, både vid låg - och
-högvatten.
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Ekonomiska konsekvenser på vägar, broar, tomtmark, stugor och fast egendom behöver beaktas, men
även taxeringsvärden och skatteförluster (fastighetsavgift) för samhället, i den mån tomt- och husägare
vänder sig till Skatteverket och påtalar de återkommande problemen som säregna förhållanden eller får
en lägre klassning av fastigheten.

Vid Marsjön 2020-02-19. Flera av husen, varav många ändå höjts upp efter tidigare översvämningar,
stod än en gång i vatten. Skadornas ekonomiska sammanlagda värde känner sannolikt endast
försäkringsbolagen till.
Miljömässiga skador genom att reningsverken nedströms tvingas brädda över mer orenat avlopp till ån
och dess effekter på vattenliv och dricksvattenkvaliteten i Öresjö måste också beaktas. Liksom
näringsläckage från åkrar med mera.

Viskan mellan Ön i Tärby och Gingri. Åkrarna nedanför höjderna i Gingri (i horisonten till vänster i
bild) utgjorde här en sjö, liksom de södra delarna av tegarna på Tärbysidan (till höger i bild).
Näringsläckage är en naturlig följd. Ej heller önskvärt för vattentäkten i Öresjö. Foto 2020-02-18.
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Felaktigt om redundans och reservvatten
Under punkt 7.1 i förstudien står följande text, alltså under huvudrubriken "Påverkan av framtida
klimat":
"Det bör också noteras att samtliga av de utredda alternativen kommer att medföra en signifikant
förbättring
för
Borås
Stad
att
motstå
klimatförändringarnas
påverkan
på
dricksvattenförsörjningen. Respektive reservvattenalternativ kommer att medföra 100%
redundans i dricksvattenproduktionen."
Här ska noteras att den 100-procentiga redundansen i produktion endast stämmer om den föreslagna
regleringen tillåts, trots ökad översvämningsrisk och ökad risk för för låga flöden sommartid och trots
den nya vattendom för reglering som skall färdigställas inom några år.

Miljökvalitetsnormer och icke-försämringskravet
Kontinuiteten eller konnektiviteten mellan sjöarna i vattensystemet riskerar att försämras med det
föreslagna minskade flödet till Viskan, under längre tider, framför allt sommar och tidig höst.
Igenväxningen av passagerna mellan sjöarna skulle påskyndas vid ett stadigvarande lägre vattenflöde
under tillväxtsäsongen, konnektiviteten skulle minska och den ekologiska statusen i de redan grunda
sjöarna försämras snabbare än utan den föreslagna vattentäkten och den därmed förenade regleringen.
Konnektiviteten i området klassas som "Betydande påverkan" och med tillägget "Risk för sänkt status".
Statusen i VISS beskriver vandringshinder i form av dammar, men gäller även de vandringshinder som
sjösänkningen orsakat, t.ex. den grunda passagen mellan Mellsjön och Tornsjön (vid Varnums kyrka).
Konnektiviteten skulle riskera att försämras av det lägre vattenstånd och minskade flöde som en
vattenreserv med den föreslagna kapaciteten i Tolken medför. De i åtgärdsprogrammen föreslagna
åtgärderna med fiskvägar kräver ett visst vattenflöde för att vara meningsfulla. De av sjösänkningen
skapade hindren blir svårare att forcera vid ett lägre flöde. Vattentäkten äventyrar möjligheten att uppnå
högre status vad gäller konnektivitet (kontinuitet) och ekologisk status i vattendraget.
Av det s.k. icke-försämringskravet följer att "Ett projekt, en åtgärd eller verksamhet som leder till en
försämring av statusen får inte tillåtas." Nedan följer en upplysande informationstext:
Det avgörande är att tillståndet i vattenmiljön inte får försämras, eller möjligheten att uppnå
den status eller potential som vattnet ska ha får inte äventyras. När statusen är sämre än god
måste åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten genomföras för att MKN ska kunna följas.
[...]
Icke försämringskravet och förbättringspotential
EU-domstolen har i ett så kallat förhandsbesked, den s.k. Weserdomen C-461/13, klargjort vilka
skyldigheter vattendirektivet medför för medlemsstaterna och hur begreppet försämring av
status ska tolkas. Domen har direkt effekt och har fått följder för tillämpningen av
miljökvalitetsnormerna. Begreppet ska tolkas på så sätt att en
försämring anses ske så snart statusen hos minst en kvalitetsfaktor försämras en klass,
exempelvis från god till måttlig eller från måttlig till otillfredsställande. Detta gäller även om
den sammanvägda statusen inte försämras. Försämringsförbudet gäller alltså på

Sida 10/11

kvalitetsfaktornivå. Om en kvalitetsfaktor däremot redan är klassad som dålig, d.v.s. den sämsta
statusklassen, får ingen försämring ske ens på parameternivå.
Weserdomen har lett till ändringar i miljöbalken gällande miljökvalitetsnormer för vatten.
Ändringarna innebär bl.a. att en kommun inte får tillåta att en verksamhet eller en åtgärd om
denna ger upphov till en sådan ökad förorening som innebär att vattenmiljön försämras på ett
otillåtet sätt. Åtgärden är inte heller tillåten om den äventyrar möjligheten att uppnå den status
som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm. Den så kallade rimlighetsavvägningen i
miljöbalken gäller inte längre miljökvalitetsnormer för vatten.
Källa för ovanstående stycke: Länsstyrelsen Stockholm, "Statliga och mellankommunala
intressen av betydelse för kommunernas planering.pdf" ver. 5, 2020-02-05, s. 40.
Kvalitetsfaktorn "fisk" är måttlig och kvalitetsfaktorn "konnektivitet" dålig i vattendragen nedströms
Tolken, med dagens statusklassningar för miljökvalitetsnormer ("senaste förvaltningscykel" vald, 202105-10).
Under den övergripande klassningen "Ekologisk status" (måttlig) återfinns även en klassning av
"Morfologiskt tillstånd i vattendrag" under vilken det, specifikt för sträckan mellan Gingri och Mellsjön,
finns en klassning av "sväm-planets strukturer och funktion i vattendrag" som där är otillfredsställande.
Detta torde ha att göra med det flacka området och dess känslighet för översvämningar.
Förutsättningarna för samtliga ovanstående faktorer skulle försämras om Borås Energi och Miljös
ansökan godkändes, och därmed gå emot såväl "Icke försämringskravet" som kraven på möjlighet att
åstadkomma förbättring.
Åke och Anette Jansson
genom Andreas Jansson
(Borås Ön 1:11 med flera
fastighetsbeteckningar.)
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Bilaga 10.51

Från: info
Skickat: den 21 maj 2021 14:01
Till: 'Gustav Liberg' <gustav.liberg@vgregion.se>
Ämne: Sv: Synpunkter ÅsTolken som vattentäkt
Hej Gustav,
Vi är mycket tacksamma för era frågor och synpunkter. Vi kommer att beakta dessa under de
fortsatta utredningarna.
På grund av mängden frågor som inkommit och att flera av frågeställningarna är sådana som
inte kan
besvaras innan utredning skett, kommer frågorna att besvaras inom ramen för arbetet med
ansökan,
den teknisk beskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen.
Under arbetets gång kommer löpande de mest frekventa frågeställningarna att svaras på under ”Frågor och svar” på
Borås Energi och Miljö AB:s hemsida, se länken:
https://borasem.se/webb/omborasenergiochmiljo/varaanlaggningar/nyttvattenverk.4.5c762cf31764be25b37374eb.html
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

SW41220755/1

Från: Gustav Liberg <gustav.liberg@vgregion.se>
Skickat: den 10 maj 2021 22:15
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Synpunkter ÅsTolken som vattentäkt

Hej!
Var god se synpunkter angående Tolken som vattentäkt från Hökerums Samhällsförening mfl.
Jag antar att ni tar med synpunkter i vidare utredning?

Gustav Liberg

SW41220755/1
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Med anledning av utredning av Ås Tolken som ny vattentäkt vill Hökerums
Väg & Samhällsförening framföra sina synpunkter.
Tolken är en sjö som är nyckel till friluftsliv, natur och djurliv i Hökerum och runt om bygden.
Detta genom att den förser hela Viskan, Mogden och andra sjöar med vatten som är
grunden för det höga naturvärde vi idag har.
Vi har av flera orsaker anledning att oroa oss över den nya vattentäkten som Borås Energi &
Miljö med politiker planerar.
Mogden är en populär badsjö som används flitigt av boende i Hökerum och invånare i
Ulricehamns kommun. En vattentäkt i Tolken skulle innebära en rejäl sänkning av
vattennivån i Mogden då mängden vatten som släpps i Viskan påtagligt minskar. Detta skulle
också medföra ett betydande lägre flöde i Viskan nedströms Mogden, som går genom hela
vårt samhälle. Viskan i Hökerum är en "pulsåder" för hela bygden. En plats där barn och
vuxna idag kan fiska och en viktig plats för vårt rika naturliv. Vi vill därför att Borås Energi &
Miljö med ansvariga politiker tar hänsyn till följande punkter i sin utredning och bedömning:
•

Vad får det för konsekvenser med ett lägre flöde i Viskan mellan Tolken och Mogden
med hänsyn till Fåglar, Fisk och annat djurliv?

•

Hur påverkas naturen nedströms Tolken av ett lägre vattenflöde?

•

Vad finns det för skyddade arter vad gäller Faunan, och Floran i området mellan
Tolken och Viskan ned till Nitta, och hur kommer dessa påverkas? Det fmns ett
naturligt bestånd av Öring som har sina lekvatten i Viskan samt att vi tidigare har
sett/hittat Flodpärlmussla.

•

Vi vill att ni utreder hur ert beslut kan komma att påverka mångas bad och
fiskemöjligheter i den grunda och känsliga sjön Mogden och Tolken.

•

Vi vill att ni utreder hur vattenkvaliteten i sjön Mogden kommer påverkas av ett lägre
flöde från Viskan.

•

Vi vill även att ni utreder hur samtliga som har privata dricksvattenbrunnar i
Hökerum kommer påverkas av ett lägre vattenflöde/grundvattennivå. Vad händer
när brunnar sinar. Det räcker med att det var ett svårt år under torrsommaren 2018
Vi vädjar till Borås Energi & Miljö att se till andra alternativ till vattentäkter. Det har
framgått från flera håll att bland annat sjön Säven är ett bättre alternativ. Vi vädjar
också om att våra skattepengar skall användas på korrekt sätt och inte slösas på
något som förstör miljön för ett stort antal människor, djur och växter som bor och
finns utmed vattenledaren Viskan och sjöarna Tolken och Mogden.

// Hökerums Väg & Samhällsförening.

Bilaga 10.52

Från: info
Skickat: den 21 maj 2021 14:50
Till: 'dan.lovudden@telia.com' <dan.lovudden@telia.com>
Ämne: Sv: Synpunkter angående ny dricksvattentäkt i sjön Tollen
Hej Dan,
Vi är mycket tacksamma för era frågor och synpunkter. Vi kommer att beakta dessa under de
fortsatta utredningarna.
På grund av mängden frågor som inkommit och att flera av frågeställningarna är sådana som
inte kan
besvaras innan utredning skett, kommer frågorna att besvaras senare och inom ramen för arbetet med ansökan,
den teknisk beskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen.
Under arbetets gång kommer löpande de mest frekventa frågeställningarna att svaras på under ”Frågor och svar” på
Borås Energi och Miljö AB:s hemsida, se länken:
https://borasem.se/webb/omborasenergiochmiljo/varaanlaggningar/nyttvattenverk.4.5c762cf31764be25b37374eb.html
Anders
Anders Fransson
Projektledare

Energi- och miljöcenter
Nytt Vattenverk

TM

Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se

SW41220787/1

Från: Dan Andersson <dan.lovudden@telia.com>
Skickat: den 10 maj 2021 21:39
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Synpunkter angående ny dricksvattentäkt i sjön Tollen
Hej

Vill härmed lämna mina synpunkter och frågor angående Borås Energi och Miljö.s avsikter på
att etablera en ny dricksvattentäkt i sjön Tolken
// Dan

SW41220787/1
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Hökerum 2021-05-10

Synpunkter angående Borås Energi.s planer på ny dricksvattentäkt i sjön Ås
Tolken.

På www.borasem.se så kan man notera hur väl Borås Energi och Miljö skriver om sina tre st
vattenkraftstationer som man äger och driver inom Borås Kommun. Men nu när man avser att
anlägga en ny dricksvattentäkt i sjön Tolken så tänker man sig att begränsa eller ta bort de
vattenkraftstationer som nu finns i Viskans flöde. Enligt den presentation som Borås Energi och Miljö
AB hade med Ulricehamns Kommun, kund man tolka det som att man avser och ersätta ekonomiskt
för den el-kraft som berörda vattenkraftsägare förlora. Den minskade el-kraftproduktion som nu
ersätts kommer att ske under vinterperioden då Borås Energi och Miljö AB avser att dämma upp
Tolken samt att då Sverige är i ett stort behov av el-kraft under kalla vinterdagar.
Fråga 1: Hur ser Borås Energi och Miljö AB på att man själva skriver om hur viktigt det är att man äger
och drivet vattenkraftverk som generera miljövänlig el-kraftproduktion, samtidigt som man nu avser
att ta bort den miljövänliga vattenkraft som finns i Viskans flöde och hur ställer man sig till detta i sin
Miljökonsekvensbeskrivning.
Fråga 2: Under vintern 20/21 fick Svenska Kraftnät starta upp den oljeeldade kondenskraftverket i
Karlshamn för att stötta Sveriges elkraftproduktion, då övrig el-kraftproduktion inte räckte till. Man
fick även starta upp den under sommar 2020. Nu när Borås Energi och Miljö AB avser att begränsa
eller ta bort vattenkraften i Viskan så är det dock en liten ” tårtbit ” av den hela el-kraftproduktionen
i Sveriges som måste ersättas på något sätt. Men principiellt och som jag ser det så är det den
fossilbaserade el-kraftproduktionen som nu måste ersätta den basproduktion som vattenkraften
utgör i den svenska elkraftproduktionen. Hur ser Borås Energi och Miljö AB på detta att man tar bort
viktig miljövänlig el-kraftproduktion och i så fall behöver ersätta den med fossilbaserad oljeeldat
kondenskraftverk när den svenska el-produktionen inte räcker till. Och hur ställer man sig till detta i
sin Miljökonsekvensbeskrivning.

Mötet som Borås Energi och Miljö AB hade med Ulricehamns Kommun och även under
samrådsmötet den 26/4, så betonade man att vikten av att bygga en ny vattentäkt i Tolken var p.g.a
den förväntade befolkningsökningen inom Borås Stad. Man pratad då om att befolkningen skulle öka
med emellan 800-1000 personer/år. I de grafer som Borås Energi och Miljö AB har presenterat så har
man påvisat att mellan 2020 – 2040 så ser man ett ökat dricksvattenbehov på ca 8.000 m3/dygn. ( ca
20.000 m3/dygn år 2020 – ca 29.000 m3/dygn år 2040 ). Räknat på en medelbefolkningsökning som i
så fall skulle motsvara perioden under de 20 år som ökningen är beräknad på, ca 18.000 personer –
900 personer / år, och den medelförbrukning per dag enligt Svensk Vatten som en person förbrukar i
Sverige på 160 l/s. Så skulle den ökade dricksvattenbehovet motsvara ca 2.900 m3/dygn vid 2040. De
bostäder som avser att byggas för den inflyttning av nya personer till Borås Stad, kommer att ske
med nyproducerade bostäder med låga förluster. Räknat på ca 30 % i förluster samt för övrig
förbrukning, så hamnar den förväntade vattenbehovet på ca 4.000 m3/dygn.
Fråga 1: Om denna beräkning stämmer ( ej verifierad ) så är den prognoserade vattenförbrukning 100
% högre än vad den förväntade skulle bli. Har detta då att göra med att:
-

Den 100 % högre prognoserade vattenförbrukning är satt att vilseleda Borås Stads politiker
samt övriga som är direkt eller indirekt påverkade av det som nu Borås Energi och Miljö AB
avser att genomföra
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-

Eller prognostiserar Borås Energi och Miljö AB med att invånarna i Borås Stad kommer att
slösa med vatten inom de närmsta 20 åren som ej överensstämmer med de krav och normer
som står i Miljöbalken att man skall hushålla med mark och vattenresurser.

-

Eller är Borås Stad.s VA-nät i så dåligt skickat att man ser ökade förluster i det befintliga
nätet.

-

Eller vänligen beskriv vilka beräkningsunderlag som ligger till grund till den prognostiserade
ökningen på 8.000 m3/dygn under de kommande 20 åren med dem befolkningsökning inom
Borås Stad som har framkommit vid presentationer.

På samrådsmötet den26/4 så kom frågan upp hur man skulle kunna verifiera tillflödet till sjön Tolken.
Enligt en konsult på Swecon som var med på mötet, så var ett bra exempel att man skulle utföra en
typ av ” stresstest ” av tillflödet och utflöde samt verifiera nivån i Tolken för att se hur den varierar
beroende på hur de olika faktorer påverkar varandra.
Fråga 1: Hur ser Borås Energi och Miljö AB på att utföra en typ av ” stresstest ” för att kunna
kvalitetssäkra och verifiera att de teoretiska beräkningar stämmer, som nu ligger till grund för det
beslutsunderlag som utgör att sjön Tolken är det bästa alternativet som ny dricksvattentäkt för Borås
Stad.

Enligt det diagram för reglerstrategi och vattennivåer i Tolken som presenterades på samrådsmötet
den 26/4 och för de vattennivåer som då gällde för den torra sommaren som rådde under 2018. Så
kunde man tydligt se att vattennivån i Tolken inte återhämtade sig under det året, vilket medförde
att ingångsnivån för 2019 började på en lägre nivå än för 2018. 2019 var även det ett tort år och det
finns även en tillsynsrapport från Länsstyrelsen som beskriver detta samt att Vattenfall reglerade
utflödet under den perioden till Viskan på minflödet 300 l/s.
Fråga 1: Varför har inte Borås Energi och Miljö AB redovisat hur det kan se ut om det blir 2 av
varandra efterföljande ” torrår” och hur det påverkar vattennivån utan bara redovisat ett år, dvs
2018 och benämner det som ” worst case ”
Fråga 2: Hur ser Borås Energi och Miljö AB på hur man skall tolka ” rätten ” till vatten under en
torrperiod, om man har vattenrätt i en sjö – mot vad konsekvenserna kan bli för natur och miljöliv
runt sjön Tolken.
Fråga 3: Kommer man då att som på Östkusten eller runt Båstad, utfärda bevattningsförbud mm för
invånarna i Borås Stad för att rädda natur och miljölivet runt sjön Tolken.

Med vänliga hälsningar

Dan Andersson
dan.lovudden@telia.com
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From: Åke Jansson <ake.j@nsson.nu>
Sent: Sunday, May 16, 2021 11:54:49 PM
To: Jonas Holmberg <Jonas.Holmberg@borasem.se>; David von Sydow <david.vonsydow@boras.se>
Subject: Tolkenprojektet - Borås behov av säker vattenförsörjning

Hej,
Jonas Homberg BEM
David von Sydow Borås Stad
Jag förstår att Borås har behov av två bra vattentäkter, varav Öresjö även fortsättningsvis och troligen för all framtid måste utgöra en viktig täkt.
Som markägare har jag bott hela livet vid Viskan vid Ön i Tärby, vår gård tangerar
Viskan från Ulricehamns kommungräns i öster till Gingri i väster.
Oändligt många gånger har Viskan i området svämmat över sina bräddar vid höga flöden trots Vattenfalls "vattenspel" genom att undvika öka tappning från Tolken vid de
högsta flödena vid SMHI mätstation i Gingri.
I stället låter företaget Vattenfall vattnet stiga till maxnivå i Tolken vilket förutsätter
att sjön (Tolken) ej hålls helt fylld till högsta dämningsgräns. Företaget har skött denna
svåra balansgång bättre de senaste 20 åren i takt med alla klagomål från ägare av vägägare, fastboende och fritidshus som fått svåra vattenskador på grund tidigare felaktigt
öppnande av dammluckor i samband med stora regnmängder. Trots detta "vattenspel"
orsakar Viskans översvämningar oacceptabla skador på drygt en miljon kr vid varje
kraftig översvämning. Länsstyrelsen har bra kontroll och kontakt med försäkringsbolagen, de försöker till varje pris förhindra denna typ av skador. Kanske kan Vattenfall
tvingas hålla en lägre volym vatten i Tolken och vänta en längre tid med tappningen
för att minska svåra skador, allt för att minska skador nedströms, skador som även kan
drabba Borås centrum. Den svåraste översvämning jag minns ägde rum 1951 när Viskan steg upp på gatunivå i Borås.
Torkår av typen 2018 visar på motsatt problem, då tappade Vattenfall endast 300 lit/sekund, på sin nära 2 mil färd till Gingri mätte SMHI endast upp 150 liter/sekund på
grund av värmeavdunstning.
Vattenvolymen var då så låg att redan grunda Marsjöarna led av svår syrebrist, de nära
utrotningshotade målarmusslorna låg då helt bara utan vatten i strandbrinkarna, Tolkendammen borde då haft större volym vatten, 1000 liter/sek. som miniflöde borde
vara ett krav.
Kunskapen om flertalet komplexa förhållande i denna del av Viskan är viktig kunskap
för BEM, även om Tolken avförs som Borås vattentäkt!
Jag tänker nu framförallt på Öresjös framtida bevarande av vattenkvalitet.
Mina råd blir som följer:
Västra Marsjön (ytan är 2,1 kvadratkilometer) bör tömmas på sitt mäktiga lager av
slam, vid mätning 2018 uppmättes drygt 5 meter djupt lager med slam när vi tryckte

ner ett armeringsjärn till fast botten. https://sverigesradio.se/artikel/7261586
Görs denna insats återställs Viskans sista "slamficka" före Öresjö som då slipper bli
deponi för slam vid Viskans utlopp i Fristad där badplatsen senaste åren fått all större
problem med vass.
Marsjön får en bättre syresättning vilket påverkar Viskan och Öresjös vattenliv positivt. Tolkens miniflöde bör aldrig understiga 1m3 per sekund. Vi kan hoppas att nuvarande vattendom (löper ut 2029) tar sikte mot utjämning av flöden i Viskan och ej enbart med största elproduktion i nedströms liggande kraftstationer. Speciellt när klimatforskare varnar för accentuerade problem både med torka och extrema vattenflöden.
Bifogat finns några foton som illustrerar vattenproblemen i Viskan.
Råd som förhindrar Viskans högvattenflöde då den bildar en jättesjö över stora skogs
och välgödslade åkerarealer:
Se kartbilden, jag har ritat med rödpenna var åtgärder bör genomföras för att Viskans
vatten inte skall förorenas av näringsrik åkermark. Mellan Östra och Västra Marsjön
bör en synlig gammal vattenfåra öppnas (våtmark kan anläggas), runt Ön där jag bor
bör gamla Viskans å-fåra vidgas och sista sträckan öster om Åsen bör ån vidgas. Efter
"Åsen" är fallet mot Fristad kraftigt, naturligtvis måste vatteningenjörer projektera om
de av mig föreslagna åtgärderna är tillfyllest för att åstadkomma en bättre vattenmiljö
och därmed säkrare vattenkvalitet.

Jag har tidigare meddelat David von Sydow att jag mer än gärna bidrar med de kunskaper jag nu vid 80 års ålder samlat in. Vi (jag och min son) kan även redovisa äldre
handlingar och beräkningar av flöden vid Gingri ingenjör Fägersköld utförde 1870
(samme man planerade Hornborgasjöns sänkning).
Ingenjörens uppmätta ca 150 år gamla flöden vid Åsen i Gingri stämmer mycket väl
med SMHI-s nuvarande data från Gingri mätstation.
Ovanstående förslag bör kombineras med ett flertal våtmarker invid tillrinnande bäckar
före utlopp i Viskan. Jag har initierat Viskans Vattenråd att söka ekonomiskt stöd till
våtmarksinventering i Viskans norra delar, dock utan framgång.

2

Jag vill även uppmärksamma ansvarig BEM-ledning ett pågående bergtäktsansökan
norr om Viskan i Gingri beläget i Öresjös vattenskyddsområdes inre zon (ca 1 km från
Viskans utlopp i Öresjö), som styrelseledamot i Gingri Öns Fiskevårdsområdesförening ser föreningen denna 15 ha stora bergtäkt utgöra ett hot mot Viskans fiskevatten,
i förlängningen även ett hot mot Öresjös vatten. Vi kan hoppas att Mark och Miljödomstolen avfärdar denna bergtäkt i vattenskyddat område.
Med vänlig hälsning
Åke Jansson, Ön Tärby 513 96 FRISTAD. Telefon 0705-424865. (Fastighetsbeteckning Tärby-Ön 1:11).
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Bilaga 11.2

-----Ursprungligt meddelande----Från: info
Skickat: den 21 maj 2021 13:49
Till: 'Miles' <miles.barbro@telia.com>
Ämne: Sv: Fråga
Hej Miles,
Tack för ditt mail. De åtta olika handlingsalternativen var; tre handlingsalternativ som är rena
ytvattenalternativ; Tolken, Säven och Frisjön.
Två handlingsalternativ är kopplade till grundvatten; Nolåns dalgång, Bollebygd och Varnum.
Det finns även tre handlingsalternativ som är kopplade till grundvatten med förstärkt kapacitet
genom konstgjord infiltration från ytvatten; Nolåns dalgång med infiltration från Gesebols sjö,
Varnum med infiltration från Tolken samt Dalsjöfors med infiltration från Tolken.
Gällande din andra fråga så är planen att tillståndsansökan för vattenverksamheten skall lämnas in till MMD under oktober i år.
Med vänliga hälsningar
Anders
Anders Fransson
Projektledare
Energi- och miljöcenter TM
Nytt Vattenverk
Borås Energi och Miljö AB
Direkt telefon: 033-35 74 76
Mobil: 0768-88 74 76
E-post: anders.fransson@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.borasem.se%2F&amp;data=04%7C01%7CKlara.Nylander%40setterwalls.se%7C2d0fb7bd1b8b4311ae0e08d91c4e7872%7C1ad2400e65af47f0bbbbd5ae78e926
24%7C1%7C0%7C637571945626036288%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=qbOBkAAZcASfcKe3KuZ3B2dz569%2Fs94N5f03Icc2WdA%3D&amp;reserved=0

-----Ursprungligt meddelande----Från: Miles <miles.barbro@telia.com>
Skickat: den 17 maj 2021 17:06
Till: info <info@borasem.se>
Ämne: Fråga
Hej!

I UT lördag 15/5 nämner Jonas Holmberg att åtta olika alternativ från början har utretts. Vilka
är dessa åtta alternativ?
En annan fråga: När beräknar BEM att behandlingen startar i Mark- och miljödomstolen?
Tacksam för svar.
Miles Mogren.
miles.barbro@telia.com
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Bilaga 11.3

From: Åke Jansson <ake.j@nsson.nu>
Sent: Sunday, June 27, 2021 8:31:43 AM
To: Klemetz, David <david.klemetz@sweco.se>
Subject: Re: Möte med Åke och Andreas Jansson, Viskan

Hej David,
Det är min förhoppning att vårt digitala möte 7 juni gav en rättvis bild av Viskans
komplexitet nedströms Tolken. Jag vill gärna komplettera bilden du fick med fler tankar.
Om du önskar är du välkommen ut till vår gård för en personlig guidning i Viskans terräng.
Önskvärt vore att även Borås Stads klimatsamordningsrådgivare David von Sydow
kunde närvara vid samma tillfälle.
Ganska troligt och oroväckande är att den planerade vattentäkten i Tolken kommer att
förvärra problemen både med för hög och för låg vattenföring.
Jag vill därför presentera en lista av goda åtgärder för Viskan och vattentäkten Öresjös
bästa:






Tolkens reglering borde i första hand nyttjas för att minimera hög och lågvatten-flödets skadeverkningar.
Borås Stad bör överta Vattenfalls nuvarande dom som löper ut 2029.
Många mindre våtmarker bör anläggas i tillrinnande vattendrag (vid högvatten
utgör tillrinnande vattendrag 4/5-delar av Viskans flöde i Gingri, vid lågvatten
utgör Tolkens vatten huvudflödet). Inför höstens och numera vinterns stora
regnmängder bör tappning av Tolken-dammen ha en större buffringsförmåga.
När flödet vid SMHI mätstation i Gingri avtar kan Tolkens vatten tappas, speciellt torra sommartider kan vattenreserven i Tolken ge Viskan ett flöde som
gynnar vattenlevande organismer. Tillsammans med tillskapandet av våtmarker
kan Viskan erhålla väsentligt bättre biosfär https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/biosf%C3%A4ren-(delar-av-jorden-med-liv)
Önskvärt är att sista sjön före inlopp i Öresjö (Västra Marsjön 15 ha stor) töms
på sitt ca 600.000 m3 stora slamlager för bättre syrehalt vid lågvatten sommartid. Görs denna åtgärd slipper Öresjö ta emot det slam som numera ansamlas
vid Viskans utlopp i Öresjö. Artikel från Borås Tidning beskriver problemen
som uppstår, se artikeln från BT under min namnteckning!

Positiva effekter för Viskan och Öresjö om ovanstående åtgärder genomförs:


Viskans vatten förorenas ej (vid översvämningar) av vatten från välgödslade
(kanske med växtskyddsmedel besprutade) hundratals ha åker, skog inkl. fritidshusområden.



Även Borås lågt belägna innerstad kan skyddas mot översvämmande vatten
med föreslagna åtgärder i Viskan-Tolken.

Mitt förslag för bästa lösning på Borås Stads vattenförsörjning under tiden nuvarande
Sjöbo vattenverks ombyggnad pågår:








Gör som i Jönköping, bygg nytt vattenverk invid det befintliga på Sjöbo,
reservvatten finns redan från Ärtingen. Vid större behov, pumpas vatten från
närbelägna sjön Säven till Ärtingen. Behovet av vatten från Ärtingen-Säven
uppstår endast under ombyggnad av Sjöbo nuvarande vattenverk. De mer fördyrande flockningsmedlen som krävs under denna ca ett års tid blir endast tillfällig kostnad (Tolkens renare vatten har angetts ge lägre kostnad på denna
punkt). Jag ser som största nackdelen med Tolken som vattentäkt, vid eventuell
förorening drabbas även Öresjös vatten, med Sävens vatten från Säveåns vattensystem ökas säkerheten. Det enligt mitt förslag nya vattenverket på Sjöbo
ger största möjliga säkra vattenförsörjning, det kan vid eventuell förorening av
Viskans vatten omgående leverera vatten från sjöarna Ärtingen-Säven.
Säkerheten mot terror, det borde vara enklare och lättare att bevaka ett samlat
område med två vattenverk. Jönköping med sina två verk vid Vättern borde ha
en bra lösning på denna säkerhetsfråga.
CO2-effekter, med kortare kulvertdragning ca 5000 meter mellan ÄrtingenSäven borde alternativet vara överlägset.
Ekonomin slutligen, per liter vatten till konsument bör mitt föreslagna alternativ generera vatten till lägsta kostnad både på kort och lång tid.

Som jag inledde med är du varmt välkommen till vår gård vid Viskan för guidning
och fler vattenanknutna frågor.
Med vänlig hälsning
Åke Jansson. Telefon 0705-424865.
Nämnda BT-artikel 2018-07-31 - fotot saknas:
Bo Lindvert och Kjell-Ove Sethson är djupt bekymrade över strändernas tillstånd och
framtid.
Vass och dy förstör stränderna i Fristad
Vass och klägg tar över Fristads tidigare fina sandstränder. Lågvattnet blottlägger hur
botten förstörs. Nio organisationer manar nu kommunen att ta tag i problemet.
FRISTAD. – Lågvattnet är en väckaklocka. Nu ser vi hur den tidigare så fina sandbotten täcks av dy. Det låga vattnet verkar ge vassen chans att erövra nya områden, säger
Bo Lindvert, ordförande i Buxbomens Samfällighets förening, en av de organisationer
som nu hoppas på kommunens hjälp för att återställa Fristads stränder.
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– Ingen sommar som jag minns har vattnet varit så här lågt. Märkligt att Borås stad
inte utfärdat bevattningsförbud, säger Kjell-Ove Sethson. Öresjö är kommunens stora
vattentäkt.
Stränderna vid Asklandabadet och Skalle har varit en stor tillgång för Fristad. Härlig
sand, långgrunt, idealiskt för famljebad.
– Det här har varit de finaste baden i kommunen. Nu förstörs de, säger Kjell-Ove Sethson, styrelsemedlem i Framtid Fristad och VD för bostadsföretaget Fribo.
Vid Asklandabadet är många meter sjöbotten torrlagd. Förut var här ren och fin sandbotten. Nu täcks det av ett dy-skikt. Ute i vattnet vispas dyn upp av de badande och ger
grumsigt vatten som hämmar badglädje.
– Förr var det fin sandstrand hela vägen från Skalle och hit till Asklandabadet och bortom det. Det har eskalerat de senaste åren. För ett par år sedan var här en fin badvik, nu
är det igenväxt, säger Bo Lindvert vid ett vassrikt ställe när vi vandrar i riktning mot
Skalle.
Den enda platsen i Fristad där man kan ta upp och lägga i båtar håller helt på att växa
igen. Vass och dy tar över. En livboj av känt Fristadsfabrikat hänger numera på helt
galet ställe, långt från badbart område – visar var det förr togs dopp.
Borås kommun ansvarar för badstränderna.
– De har gjort ett fint jobb med grillplatser, volleybollnät och toaletter. Vi har fint samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, poängterar Bo Lindvert.
Men när det gäller omfattande vassröjning och bottensanering har responsen varit
svag.
– Pengarna finns väl helt enkelt inte. Men nu hoppas vi på nya tag, att politikerna
också griper in och ser till att det kommer pengar, säger Lindvert.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är inte helt avvisande.
– Vi får titta på detta, säger verksamhetssamordnaren Hans Lind.
Ida Legnemark, ordförande (V) i Fritids- och folkhälsonämnden, ser möjligheter till insatser:
– I år har vi gjort ett större arbete vid badplatsen i Transåssjön. Inför varje vår gör vi
en översyn. Kanske blir det Fristads tur nu, säger Ida Legnemark.
TEXT
INGEMAR BRINK
ingemar.brink
@bt.se
FOTO
MIA HÖGLUND
mia.hoglund
@bt.se
FAKTA
Nio bakom uppropet
Dessa organisation agerar för att rädda stränderna;
Framtid Fristad
Buxbomens samfällighetsförening
Buxbomen AB
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Asklanda villaägareförening
Fristads sportfiskeklubb
Asklanda Västergårdens Bevattningsförening
Fristads vägförening
Munkhagens Stugägarförening
Fribo
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Bilaga 11.4

Från: Åke Jansson <ake.j@nsson.nu>
Skickat: fredag 16 juli 2021 09:39
Till: Klemetz, David
Kopia: David von Sydow; roland.karlsson@ulricehamn.se; Ulf.Olsson@boras.se
Ämne: Tolkenprojektet - i skuggan av stora nederbördskatastrofer

Hej David Klemetz, Sweco
Kopia till: David von Sydow Borås (klimatsamordningsrådgivare), Roland Carlsson
kommunstyrelsen Ulricehamn, Ulf Olsson kommunstyrelsen Borås
I ett läge när katastrofala översvämningar drabbat områden i södra Europa ökar
oron för svåra problem om nu pågående Tolkenprojekt äventyrar möjligheten att nyttja
dammen som dämpare vid kraftiga nederbördsmängder.
Jag önskar och föreslår att ansvariga för projektering gör ett besök i området norr om
Gingri där Viskans problem blir enorma när Vattenfall ökar sin tappning ur Tolken
samtidigt som övriga tillrinnande vattendrag (till Viskan) redan ger högt vattenflöde.
Konsekvenser i området vid höga vattenflöden blir stora när cirka hundratals hus omringas av vatten samt hundratals ha åker och skog dränks i vattenmassorna i det milslånga området från Gingri till Hökerum.
Tolken-dammen bör, för att minimera katastrofala översvämningar användas som
dämpare för att lindra de största skadorna, även problem med höga flöden i Borås innerstads kan minimeras om Tolken har förmåga att buffra stora volymer vatten när
skyfallen kommer.
Nuvarande klimatförändringar ökar risker med skyfallsliknande stormregn. När nuvarande vattendom för Tolken snart löper ut bör Borås och Ulricehamns kommuner inte
missa möjligheten att gemensamt ta över domen från Vattenfall för att öka säkerheten i
känsliga områden nedströms i Viskan.

Som ett komplement till vårt digitala möte 7 maj står jag står med glädje till förfogande om du och ev. övriga önskar en guidning i vårt problemområde?
Det finns god dokumentation om Viskans problemområde både historiskt och från nutid, både foto och film vi kan starta upp med att visa i Tärby Hembygdsgård (stor filmduk och projektor), fika också för den som önskar!

Med vänlig hälsning
Åke Jansson
Telefon 0705 424865.

- I dagsläget, i samband med senaste tidens låga nederbörd, har Viskan nu
allt lägre flöde vilket drabbar Viskans biologiska mångfald, större andel våtmarker i Viskan sidoflöden kan vara lösningen på detta problem.

Den 2021-06-03 kl. 09:04, skrev Åke Jansson:
Hej,
David Klemetz, Sweco
Kopia: David von Sydow
En enkel fråga: Till vilken nytta och vad är avsikten med att flera jurister skall medverka på vårt digitala möte 7 maj?
Min önskan är att du även bjuder in kommunens egen expert och klimatanpassningssamordnare David von Sydow, han bör ställa upp kostnadsfritt då saken (hög och lågvattenflöde) berör hans intressesfär.
Med vänlig hälsning
Åke Jansson, telefon 0705-42 48 65
Kopierat från en av flera artiklar ur BT 25 maj, läs det av mig i fetstil markerade avsnittet, där David informerar om pågående arbete.
Stora delar av Knalleland och vissa delar av centrum kan drabbas hårt om Viskan
svämmar över kraftigt. En ny plan ska nu se till att åtgärder görs för att minska skadorna. Kartan är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Ny plan ska förhindra delar av Borås att hamna under vatten

Sandwalls plats och Södra torget hamnar under vatten. Hundratals boråsare kan inte ta
sig hem. Blåljusverksamheter kan inte ta sig fram.
Dessa verkliga scenarion om kraftiga översvämningar ökar nu i takt med klimatförändringarna.
Med en färsk sexårsplan vill man minska riskerna Viskan medför.
BORÅS Det är svårt att föreställa sig att man skulle behöva vada fram i vatten till bostadshus, industrier och butiker i staden. Att delar av centrum, och stora delar av både
Knalleland och Getängen, skulle hamna under vattennivån.
Med de framtagna kartorna över Borås, där Viskans vatten har brett ut sig rejält, blir
det något enklare.
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Länsstyrelsens nya riskhanteringsplan för 2022–2027, som nu är ute på samråd, visar
tydligt varför Borås är en av de utpekade orter i Europa där översvämningsrisken anses
vara betydande.
En översvämning vid beräknat högsta flöde i Viskan får omfattande konsekvenser i
Borås tätort, slår Länsstyrelsen fast. Cirka 400 boenden får svårt att ta sig till och från
sina bostäder. Och flera samhällsviktiga verksamheter påverkas och riskerar att drabbas av störningar – däribland räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst, skriver
man bland annat.
Genom att identifiera dessa sårbarheter, ta fram möjliga åtgärder och slutligen genomföra dem, hoppas man minska de omfattande skador man ser framför sig.
– Det är en mängd åtgärder som ska till, många aktörer har ansvar för att minska skadorna vid översvämning, säger Håkan Alexandersson, beredskapshandläggare vid
Länsstyrelsen.
Men varför anses riskerna vara så pass höga just i Borås? Andra områden i Västra Götaland kan drabbas lika illa av stora vattenmängder, men Borås får träff på alla de fyra
fokusområden som formuleras i planen – människors hälsa, miljön, kulturarvet, och
ekonomisk verksamhet, förklarar Håkan Alexandersson.
Med pågående och kommande klimatförändringar lär omfattande översvämningar
också återkomma med kortare intervall.
– De höga flöden som förr inträffade en gång var 50:e år lär nu kunna inträffa var 30:e
år i stället. Det beror på hur vi lyckas med klimatmålen, säger Alexandersson.
Samtidigt som Borås är drabbat av tydliga risker, gör andra faktorer läget bättre. En
samordnad reglering av Viskan, som gör att vatten inte däms upp i onödan, nämns som
en av flera framgångsfaktorer.
I Borås verkar översvämningsfrågan också tas på allvar, menar Alexandersson.
– Jag upplever att man tagit arbetet till sig. Det pågår redan flera åtgärder parallellt för
att minska framtida skador, säger han.
Riskhanteringsplanen ska alltså göra det enklare för staden att identifiera fler risker,
och hitta lämpliga åtgärder för dem. Redan nu råder en medvetenhet om frå-

gan, och behandlas bland annat när nya byggnader ska byggas nära Viskan. Det menar Borås stads klimatanpassningssamordnare David von
Sydow.
– Översvämningsfrågan har hamnat i fokus de senaste åren, mycket ”tack vare” att
Borås kom med på EU:s översvämningsdirektiv. Sedan dess har vi verkligen tagit älgkliv i frågan och det ska vi vara stolta över, säger han.
Har man då legat efter tidigare?
– Nej, det ska jag inte säga. Men man har nog inte insett hur pass mycket vi påverkas,
och kanske stoppat huvudet lite i sanden eftersom vi inte är en kustkommun, säger David von Sydow.
Ett aktuellt exempel på där översvämningsfrågan hamnat i centrum syns i planerna
kring det höghus som kan byggas vid Knalletorget mitt i centrala Borås. Om det inte
höjs upp kan det hamna en meter under vatten vid värsta tänkbara scenario.
Länsstyrelsen tar emot synpunkter på riskhanteringsplanen under samrådet fram till 24
september.
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Niclas Liljenby
niclas.liljenby@bt.se
Fakta
Så kan en kraftig översvämning drabba Borås

Cirka 400 boenden får svårt att ta sig till och från sina bostäder.
Flera samhällsviktiga verksamheter påverkas och riskerar att drabbas av störningar –
däribland räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst.
Risk finns för att ämnen från industrier sprids och påverkar naturen.
Kulturmiljöområden av riksintressen kommer att påverkas.
De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande på bostadsfastigheter, affärs–
och butiksområden, kontorsfastigheter samt offentlig service.
Källa: Länsstyrelsen.
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Bilaga 11.5

Från: Åke Jansson <ake.j@nsson.nu>
Skickat: den 6 oktober 2021 07:40
Till: Anders Fransson <Anders.Fransson@borasem.se>
Kopia: Ulf.Olsson@boras.se
Ämne: Volymen förtappning i Tolken?

Hej Anders - Borås Energi AB
Kopia: Ulf Olsson
Vid informationsmötet i Äspered 30 september ang. nytt vattenverk missade jag fråga
dina experter om volymer vatten BEM-AB skall tappa ur dammen när SMHI förvarnar
att stora regn faller om 10 dygn.
Jag önskar därför svar på följande tre frågor:




Hur många m3 per sek. avser BEMAB tappa (vid förtappning)?
Hur mycket sänks Tolkens vattennivå under dessa 10 dagars tappning?
Idag står stor del av fritidstomternas gräsmattor vid Marsjöarna och Mogden översvämmade, vet du om Vattenfall jobbar med för-tappning eller buffring av vatten i
Tolken?

Jag bifogar ett par foton från översvämningen 2020, jag rodde då runt med lokalradions reporter i Marsjö-området, egen uppskattning av försäkringsskador uppskattar
jag till flertalet miljoner kr.
Vid för höga flöden i Viskan tvingas även Trafikverket stänga av väg mellan VarnumRångedala. För vår egen vägsamfällighets-väg mellan Tärby Gingri uppstår samma
problem, kostnaden att reparera vår grusväg efter översvämning blir omfattande.
Stora arealer åkermark hamnar under vatten vid högflöden med näringsläckage som
följd, näringen hamnar snabbt i kommunens vattentäkt Öresjö med försämrad kvalitet
som följd.
Med ovanstående beskrivning hoppas jag att BEM-AB bättre förstår vår oro för framtida klimatförändringar och risken med förvärrad vattensituation. Vid informationen i
Äspered garanterade inte BEM-AB att översvämningsproblemen i Mogden och Marsjö-området plus i förlängningen Borås innerstad försvinner med ny tappningsstrategi
"förtappning".
Speciellt med klimatexpertisens upprepade varningar för kraftigare nederbörd borde
alla möjligheter inventeras som kan skydda vårt område inkl. Borås innerstad från
framtida vattenkatastrofer.

Jag kan se att Borås kommun nu med bygge av vattenverk i Äspered avhänder sig att
nyttja Tolken som en framtida stor vattendämpare.
Med vänlig hälsning
Åke Jansson, Ön Tärby / vid Viskan norr om Gingri

-Åke Jansson, Ön 1 Tärby - 513 96 FRISTAD
TKF Fiberförening Ekonomisk Förening
Telefnr: 033 265500 - Mobil: 0705 424865
http://fiber.tärby.se
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1. För information
2. För åtgärd innan nästa möte
3. För åtgärd till nästa möte
4. För åtgärd senast datum
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Möten markerade med 5 i fältet ”Åtgärd” tas bort till nästa möte. Informationspunkter markerade med 1 i fältet för ”Åtgärd” tas bort då tiden för upplysning är passerad, vanligtvis till
nästa möte.

1 (8)

Filnamn:

PWAA0000-PL-MDMI-016

Sida:

2 (8)

Dokumenttyp:

Dokumentbeskrivning:

MDMI

Mötesprotokoll från dialogmöte med allmänheten
avseende vattenuttag från
Tolken

Mötestyp:

Status:

Projektmöte

Gällande

Författare:

Verksamhet:

Anläggning:

Block:

Datum:

Klara Nylander, Setterwalls

PW

AA

0000

2021-09-30

Punkt
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Ansvar

AGENDA OCH PRESENTATION
Dialogmötet inleds med en presentation av mötets agenda och
information ges om att frågestund kommer att hållas i slutet
av mötet. En presentation av resultaten i de utredningar som
genomförts efter samrådet följer därefter.

2

FRÅGOR OCH SVAR

SW41159438/1

Fråga: Jag ser att ni har tagit till er av vår tidigare kritik, men
hur har ni omsatt klimatförändringar till medelvärdesförändringar? Ni säger att ni kommer hålla er inom gränser men
samtidigt överstiga dessa. Vi som fastighetsägare är intresserade av att våra fastigheter står kvar alla dagar om året och
även att fisken mår bra alla dagar om året. Att ni endast gjort
en känslighetsanalys på 10 % mindre än SMHI:s beräknade
tillrinning till Tolken men inte en på 10 % mer än denna är
märkligt. Vi har nyligen sett effekterna av klimatförändringarna i Gävle.
Svar: Vi tar till oss det du säger. Att vi valt 10 % mindre är för
att diskussionen främst handlat om hur vi ligger till när vi får
en lägre tillrinning. Man kan även göra som du föreslår, d.v.s.
beräkna med 10 % mer, men det har vi inte visat idag.
Följdfråga: Sjön har gått över dämningsgräns tidigare och en
sådan analys är därför viktig. Era analyser visar att ni spelar
med uttagen från Öresjö och Tolken, det finns dock en byggperiod då uttag från Öresjö kommer vara omöjligt. Det känns
som ett högt spel att anta att vädret inte kommer bli torrt under denna tid.
Svar: Det är av denna anledning som vi har yrkande b, d.v.s.
akutsituationen. Yrkande b får vi ha under max ett år.
Följdfråga: Skulle det bli torrt under byggåret innebär det extremsituationer för gädda och fastighetsägare.
Svar: Sannolikheten för att det blir ett torrår under byggtiden
är inte så stor, den är inte utesluten, men mycket liten.
Fråga: Om jag förstår det rätt enligt er statistik har Vattenfall
idag hållit sig till sänkningsgräns + 300 l/s i uttag, men med
ert uttag betyder det ju att uttaget blir 300 l/s plus 185 l/s.
Svar: Det som gäller i den normala situationen är att uttaget
ligger på 185 l/s. Minimitappning kommer alltid vara 300 l/s till
Viskan. Bakåt i tiden har man inte haft 300 l/s utan även periodvis lägre tappning.
Följdfråga: Är minimitappningen på 300 l/s inklusive eller exklusive ert uttag?
Svar: Exklusive.
Följdfråga: Vad är det som gör att ni inte höjer uttaget till
370 l/s och sedan bygger ett nytt vattenverk vid Öresjö?
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Svar: Det blir ingen redundans. Grundförutsättningen i utredningen har hela tiden varit att vi ska bygga upp redundans i
dricksvattenförsörjningen. Det blir ingen redundans om man
bygger ett nytt vattenverk vid Öresjö.
Fråga: Presentationen handlar mycket om sjön, men inget om
byggnationerna efteråt. Jag har läst att reningsverk ska ligga 2
km väster om Äspered. Hur ska pumpstation se ut och hur stor
påverkan kan det bli på Äspereds by?
Svar: Pumpstationen ska pumpa vatten från Tolken. Vi planerar att placera pumpstationen på Sundholmen vilket kommer
vara med i vattendomen. Pumpstationen ska trycka vatten till
vattenverket för att rena vattnet som finns i sjön så att det blir
drickbart. Var vattenverket kommer ligga vet vi inte än, men
någonstans kring Äspered och omnejd.
Följdfråga: Hur ser ett sådant vattenverk ut?
Svar: Det kommer se ungefär likadant ut som Sjöbo vattenverk med skillnaden att Sjöbo vattenverk har fler byggnader,
detta då man byggt ut vattenverket i flera omgångar.
Följdfråga: Hur stor blir störningen på Äspereds by om det
kommer en stor anläggning intill byn?
Svar: Det är svårt att säga nu, men leveranser kanske kommer ske till vattenverket 1-2 gånger i veckan.
Följdfråga: Hur stort kommer vattenverket att vara? Som
gymnastiksalen vi sitter i?
Svar: Vi kan inte säga exakt, men kanske runt 90 x 40 meter.
Följdfråga: Då vill vi inte ha den alldeles intill Äspereds by.
Jag hade varit lugnare om ni valt att placera den ute i skogen.
Svar: Vi vet som sagt inte var den kommer att placeras än.
Det kommer inte ske några utsläpp eller störande ljud från
vattenverket.

SW41159438/1

Fråga: Ni säger att befolkningen i Borås Stad kommer öka
med 800-1000 personer/år. I år har den endast ökat med 200
personer. Varför ska ni öka dricksvattenuttaget när det inte
flyttar in något folk?
Svar: Dricksvattenproduktion kommer öka, inte enbart på
grund av ökad befolkning utan även på grund av ökad mängd
verksamheter. I ganska många år har befolkningen ökat med
800-1000 personer/år, med undantag för just det senaste
året. Att det inte ökat lika mycket senaste året har eventuellt
med pandemin att göra. Vi måste ta till oss ökningen när vi
gör ny produktionsanläggning.
Följdfråga: Vad gör ni om folk inte flyttar in till Borås som ni
projekterat utifrån, exempelvis på grund av att det är dyrt?
Svar: Borås inte dyrare än andra liknande städer.
Fråga: När inventerades ål och gädda i Viskan?
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Svar: Under sommaren.
Följdfråga: Tidigare trodde vi att flodpärlmusslan var utdöd,
kul att den visat sig finnas kvar. Minimitappningen ska vara
300 l/s som tidigare säger ni. 2018 var det bara 90 l/s vid
Gingri mätstation (SMHI:s). Vi har drömt om att vi 2029 i
samband med ”nappen” skulle få bättre förhållanden i Viskan
och kunna förhindra översvämningar med hjälp av Tolkendammen samt öka flödena. Detta hade man kunnat reglera genom
samarbete med Ulricehamns kommun genom att använda Tolken som översvämningshämmande sjö. Detta kan vi ju
glömma nu.
Svar: Vattenfalls frivilliga minimitappning till Viskan är 300 l/s.
Vi vill inte gå under denna. Detta med anledning av att Viskan
ska må bra. Man kan fundera över varför ni som bor längre ner
Viskan har ett lägre flöde än minimitappningen under torra
somrar. Eventuellt beror det på avdunstning eller andra uttag.
Följdfråga: Kraftig avdunstning sker vid långa flacka sträckor.
Det skedde exempelvis under 2018 när det var så torrt. Under
2006 var flödet bara 40 l/s. Vi måste ha mer flöde under extrema torrperioder, det är vår dröm.

SW41159438/1

Fråga: Dämmet vid Tolkabro, kommer det vara manuellt reglerat eller byggas om?
Svar: Vi vet inte säkert men vår ambition är att det regleras
automatiskt.
Följdfråga: Kommer ni titta på vandringsmöjligheter från Tolken ner till Viskan?
Svar: Vi har inte diskuterat detta, men vi tar med oss frågan.
Följdfråga: Elfisket i Tolken, när genomförde ni detta?
Svar: Vi har endast elfiskat i Viskan.
Följdfråga: Syresättningen i sjön, är den mätt vintertid?
Svar: Nej, vi har ingen data på syrehalterna i Tolken under
vintertid dec-jan-feb. Vi har inte kunnat mäta detta på grund
av isläggning.
Följdfråga: Det är alltså inte gjort vintertid. Det är under vintertid det är som viktigast att veta vad syrehalten är. Genom
att man suger ut vatten från det syrehaltiga vattnet blir det
kallare vatten som kommer ner mot bottnen. I normala fall
kommer fiskar ner här för att komma undan det kallare vattnet.
Svar: Vi är fullt medvetna om den dynamiska process som det
innebär. Det är en komplex fråga. Vi har data som sammanställts och har kompletterat detta med ytterligare data.
Följdfråga: Det spelar ingen roll hur mycket man jobbar med
frågan om man inte har rätt data. En annan fråga – ni säger
att SMHI:s nedbördsstatistik är 10 % fel, SMHI säger själva 47
%, hur förklarar ni detta?
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Svar: Vi nyttjar inte nederbördsmätningar alls egentligen.
SMHI har själva tagit fram tillrinning till Tolken med en så kallad hydrologisk modell. Jämför man tillrinningen som SMHI tagit fram och de flöden som Vattenfall säger tappas från Tolken
är det en differens på 10 %. Det finns stora osäkerheter i Vattenfalls värden också. Man kan också jämföra flödet med den
hydrologiska modellen med flödena vid SMHI:s mätstation vid
Gingri. Här skiljer det 5 %. Någonstans i denna storlek tror jag
att felmarginalen är.
Följdfråga: Vi får ingen information om var i Äspered vattenverket ska placeras, mittemot reningsverket går det rykten
om. Är detta alternativ helt struket?
Svar: Vi jobbar med var vi ska placera vattenverket, vi för en
dialog med Borås Stad. Vi kommer strategiskt titta på för- och
nackdelar med olika placeringar.
Fråga: Det finns ett enkelt val. Lägg vattenverket intill det
gamla vid Sjöbo vattenverk. Det blir billigare och skadar inte
naturen på ett onödigt sätt.

SW41159438/1

Fråga: Resonemanget med att förtappa vid extremfall är intressant. Hur mycket kapacitet ska ni tappa på ett dygn för att
klara av att hålla nere nivåerna? Det finns en stor problematik
med översvämningar nedströms Viskan.
Svar: Problematik finns oavsett uttag eller inte.
Följdfråga: Exakt, ju närmare man hamnar dämningsgräns
desto svårare blir denna problematik.
Svar: Det finns även andra åtgärder att göra. I Viskan finns
partier som är kritiska ur översvämningssynpunkt. Sweco har
påtalat detta för Borås Stad och att det finns åtgärder att
vidta. Vi har påbörjat diskussion med Borås Stad kring hur nederbörden ser ut framåt.
Följdfråga: Sådana åtgärder är också intressant information
för oss medborgare att få kännedom om ifall ni ska öka flödet i
Viskan.
Svar: Vi prövar inte översvämningsåtgärder nedströms Viskan
nu utan endast vattenuttaget är relevant.
Följdfråga: Jag tycker det borde vara en del av analysen.
BEM har lovat medborgarna många saker innan som inte hållits. SMHI har själv sagt att det finns en 47 % felmarginal och
då borde känslighetsanalys göras.
Svar: 47 % osäkerhet är det inte i dessa flöden i någon bemärkelse som är relevant för oss. Vad som är relevant för oss
är vattnet som rinner till Tolken. Siffran 47 % har funnits på
SMHI:s vattenwebb, den är relaterad till dagliga värden som
inte är relevanta i detta fall.
Följdfråga: Även från samtal med SMHI har jag hört 47 %.
Svar: Beräkningarna är gjorda med en tidsserie som börjar
1964/65 och som har värden fram till nu. Då har man med alla
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höga och låga värden som finns under denna tidsperiod. När vi
har tittat på klimatpåverkan nyttjar vi historisk period och förändrar denna. Det är beräknat på två olika sätt och vi har valt
att nyttja den metod som ger mest extrema förändringar. Man
kan göra mycket mer ambitiösa utredningar av klimatfrågan,
det har vi inte gått till botten med, men det görs sällan.
Fråga: Jag skulle vilja veta vad kostnaden per producerad liter
dricksvatten blir för ett nytt vattenverk jämte om man placerar
ett nytt vid Öresjö. Ni behöver inte svara nu men ta med er
frågan.
Svar: Vi noterar det.
Fråga: Ni har sagt att ni ska dämma upp på vintern. Ni hade
inte 2020 med i era beräkningar, då fick man vattenflöde av
orimligt mått. Det fanns inget att sätta emot utan hela Viskan
svämmade över. Varför har ni inte gjort beräkning på detta?
Svar: Vi har valt att visa flöden 2018-2019 för att det var
uppe på samrådet. 2020 nämndes inte på samrådet. I de blåa
graferna som visades tidigare under presentationen är året
2020 med, de är bara inte med i kurvan.
Fråga: Hur kommer jordbruket påverkas av Tolken som vattentäkt?
Svar: Idag är Tolken en tertiär zon i vattenskyddsområdet för
Öresjö, hur det blir framåt vet vi inte. Det finns redan idag
vissa restriktioner. Frågan om vattenskyddsområde är en parallell process som är påbörjad men inte klar.

SW41159438/1

Fråga: Tack för en bra presentation. Idag är det Vattenfall
som är ansvarig för regleringen av Tolken. Kommer ni ta över
regleringen helt och hållet?
Svar: Ja, Vattenfall äger dämmet och styr över regleringen.
De reglerar dämmet efter att de vill ha vatten i sina vattenverk. Vi har inlett en diskussion med Vattenfall, om det blir ett
avtal med Vattenfall eller förvärv vet vi inte. Tanken är att vi
tar över regleringen av Tolkabro.
Följdfråga: Hur mycket av det ni redovisat är baserat på att
ni styr över regleringen?
Svar: Vi har utgått från det.
Följdfråga: Ska Ulricehamn använda Tolken som dricksvattentäkt?
Svar: Ulricehamn har med att de vill ha Tolken som vattentäkt, men de vet inte mer än så. Vi har haft kontinuerliga möten med Ulricehamns kommun och diskuterat detta. De kan
inte ta i frågan mer än nu.
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Följdfråga: Om Ulricehamns kommun ska ansöka om uttag
från Tolken kommer det öka uttaget, eller? Endast 20 % av
vattnet i Öresjö kommer från Tolken, stämmer det?
Svar: Det beror på tid på året.
Följdfråga: Översvämningsproblematiken längre ner i Viskan,
hänger den mer samman med annat tillflöde än från Tolken?
Svar: Det stämmer.
Fråga: Jag har en fråga rörande fritidsbåtar. Ska jag skrota
min tvåtaktare eller kommer jag kunna använda den i Tolken
framöver?
Svar: Vi kan inte svara på det än.
Fråga: Har ni funderat över arkeologiska aspekter? Jag vet att
när Borås Stad köpte Sundholmen så försvann en hel del fornlämningar kring sjön.
Svar: Vi har identifierat att det finns fornlämningar på Sundholmen. Vi måste sannolikt göra en arkeologisk förstudie kring
detta.

SW41159438/1

Fråga: Har ni varit i kontakt med Viskans vattenråd? De kommer titta på möjligheterna att med olika åtgärder minska översvämningarna i Viskan. När ni pratar om redundans, är det för
att förbättra säkerheten om något händer i vattendraget? För
om något händer i Tolken kommer det också drabba Öresjö.
Då har man ingen säkerhet som man skulle kunna tänka sig
att man vill säkra upp? Är det inte bättre att ta från annat vattendrag istället?
Svar: Det är riktigt att sjöarna hänger ihop. Man skulle kunna
tänka sig att det blir stort utsläpp i Tolken som påverkar
Öresjö, med då har vi Ärtingen som reservtäkt. Vid vice versa,
d.v.s. om något påverkar Öresjö eller Ärtingen, har man Tolken.
Följdfråga: För att kunna göra så som du beskrivit nyss så
krävs det att man vet att vattnet är förorenat.
Svar: Det har man alltid problem med oavsett vilken vattentäkt.
Följdfråga: Just därför har man två olika vattensystem?
Svar: För att kunna agera krävs det att man vet om det oavsett.
Fråga: Kan Sjöbo vattenverk ta vatten direkt från Ärtingen?
Svar: Ja
Fråga: Vem äger egentligen vattnet i Tolken?
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Svar: Det finns ett antal fastigheter som har skiftat vatten i
anslutning till sina fastigheter. Det finns också oskiftat vattenområde. Här måste vi göra en lantmäteriutredning angående
vilka fastigheter som i så fall berörs.
Fråga: Kommer ni kalla alla fastighetsägare till en förrättning?
Svar: Lantmäteriet väljer hur de gör, de kan kalla ett antal
och sedan kungöra. Tanken är inte att vi ska skifta vattnet till
olika fastighetsägare. Vi kommer ta reda på vilka fastigheter
det är eftersom vi vill veta det.
Följdfråga: Sjökabeln som vi har i Tolken, hur kommer den
påverkas?
Svar: Vi har inte gjort någon detaljprojektering än men den
finns med i underlaget. Om styrd borrning kommer att användas kommer vi se till att det görs med avstånd från kabeln.
Skulle det bli ytligt får vi lägga om denna, då får BEM ta det
problemet.
Fråga: Placeringen av intaget är planerad på djupaste stället i
Tolken. Finns det någon grund att man inte väljer att ta ledningen norrut istället?
Svar: När vi började med projektet hade vi många alternativ
och det vi kunde se var att vi kan utnyttja Sundholmen för en
pumpstation. Sundholmen är även nära intaget där vi gjort
mätningar. Vi har mycket statistik på den valda djuphålan. Det
är närmast att gå via Sundholmen. Att dra ytterligare ledning
har vi beräknat kostar för mycket pengar.

SW41159438/1

Fråga: Om det blir avslag i domstolen, vad händer då? Börjar
ni om?
Svar: Då får vi gå tillbaka till den tidigare studien, vi har kollat
på olika alternativ.
Följdfråga: Varför är Säven inte ett bra alternativ?
Svar: Det är ett bra alternativ, men Tolken är ett bättre.
Följdfråga: Har det att göra med att Tolken har renare vatten?
Svar: Bland annat.
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AGENDA OCH PRESENTATION
Dialogmötet inleds med en presentation av mötets agenda och
information ges om att frågestund kommer att hållas i slutet
av mötet. En presentation av resultaten i de utredningar som
genomförts efter samrådet följer därefter.

2

FRÅGOR OCH SVAR
Fråga: Jag undrar över definitionen av akut situation. I våras
pratade ni om att bygga om vattenverket. En akut situation
ser jag som något oplanerat, en planerad ombyggnad kan väl
inte omfattas? Vad innebär egentligen en akut situation?
Svar: När vattenuttag från Sjöbo vattenverk omöjliggörs på
grund av till exempel provdrift, underhållsarbeten med mera.
Vi har begränsat möjlighet till uttag under akutsituation till
max ett år. När vi bygger om vattenverket och tar saker ur
drift så är det alltså en akut situation.
Följdfråga: Så även planerat underhåll är alltså en akut situation?
Svar: Ja.

SW41159438/1

Fråga: Jag tittade på den presentation som ligger på er hemsida. Där låg det bilder som var intressanta men som ni inte
visat här. I dagens presentation låter det som allt blir bättre.
Jag tycker mig se att vattennivån måste hållas hög fram till
mitten av april och därefter tappas snabbt. Att tappa mycket
från april fram till juni/juli innebär att det tappas under häckningsperiod och insektsproduktion vid vattenbrynet. Detta
måste väl påverkas mer vid ny reglering? Kommer Borås Stad
att råda över regleringen istället för Vattenfall framöver?
Svar: Generellt har du rätt på fråga 1, nivån kommer öka under vinter och vår. Råvattenuttaget och minskning av tillrinning kommer göra att sjön sjunker. Vi kommer inte tappa mer
utan det är rätt att vi kommer att höja nivån på vinterhalvåret.
Följdfråga: I bilden angående tänkt vattennivå visar ni att nivån höjs under vår och vinter och att den sedan sänks kraftigt.
Det måste väl påverka?
Svar: Den tappningsstrategi som tillämpas idag är drastisk under vinterhalvåret. Med den nya reglerstrategin kommer vi
hålla en jämnare nivå, detta gynnar gäddan under dess lekperiod.
Följdfråga: Då stämmer inte bilden om tänkt nivå?
Svar: Jag vet inte vilken bild du menar. Regleringen innebär
att man höjer nivån under vinterhalvåret och viss bit in på våren, även innan vintern. Jämför man med hur Vattenfall reglerar idag så har man en hög nivå fram till nyår och sedan tappar Vattenfall snabbt under de första månaderna på året när
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elpriset är högt. Du har helt rätt att man höjer nivån på vinterhalvåret. Din andra fråga om Vattenfall och dämmet – vi
måste ha rådighet över sjön annars kan vi inte lämna in ansökan. Vi diskuterar med Vattenfall just nu hur vi ska göra detta,
antingen genom avtal eller förvärv.
Fråga: Jag är intresserad av hur jobbar ni med Vattenfall? Det
är en helt annan strategi som kommer läggas på Tolken, förutom att säga att ni jobbar på olika sätt så finns det också rådighet över de olika anläggningarna att beakta samt ledningsdragning i vatten och på land. Fastighetsägare kommer alltså
att beröras i olika grad. Från de vattenanläggningar som ni har
på land ska det väl distribueras vidare – hur har ni tänkt här?
Svar: Vi måste ha rådighet över området där vi placerar intagssilen. Vi vill helst få rådighet genom avtal, får vi inte det
får vi begära tvångsrätt. Även på Sundholmen vill vi lösa rådigheten via avtal. Ledningarna kommer gå ända in till centrala Borås och gå över många fastigheter, där är vi dock inte
än. Nu är det pumpstationen och ledningarna som går från intagsledningen till land som är aktuella.
Följdfråga: Innan ni lämnar in ansökan till mark- och miljödomstolen måste ni väl visa att ni har rådighet?
Svar: Ja.
Följdfråga: Och då måste ni välja om ni går fram med
tvångsrätt eller inte?
Svar: Ja.

SW41159438/1

Fråga: Har ni rådighet över ledningarna ut från Sundholmen
(mot land)?
Svar: Det är vattenverksamhet då ledningarna går under sjöbotten, detta måste tas med i ansökan. Ledning över mark
måste diskuteras med berörda fastighetsägare, men är inget
som tas med i tillståndsansökan.
Följdfråga: De två ledningarna som gick längst ut, äger ni
marken där dessa löper?
Svar: Nej.
Fråga: Om man inte kan förhandla sig till rådighet hur går det
till med tvångsrätt?
Svar: För vattenuttag för kommunal vattenförsörjning har
man rådighet enligt lag. Får man inte rådighet genom ett avtal
har man rätt att yrka på tvångsrätt. När det gäller ledningar
som går bort från vattenledningarna till land har man möjlighet att ingå avtal, kan man inte göra detta så kan man begära
tvångsrätt.
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Fråga: Akuttappning/nödtappning – vad betyder detta? När
gör man detta och under vilka omständigheter? Hur mycket
vatten tappas?
Svar: Menar du förhandstappning?
Följdfråga: Det var det kanske.
Svar: Om vi vet på förhand att det kommer stora mängder
med regn, exempelvis en klass 2-varning eller 100-års regn,
så kan man aktivt börja släppa vatten från Tolken även om nivån inte är så hög för att sjön inte ska svämma över senare.
Följdfråga: Kan du ge några siffror på vad detta blir?
Svar: Det beror på hur mycket nederbörd det kommer.
Följdfråga: Hur mycket släpper man vid ett sådant tillfälle?
Alltså liter per sekund.
Svar: Sedan tidigare har man släppt 8500 l/s. Exakt hur
mycket det blir i framtiden vet vi inte.
Följdfråga: Vad händer nedströms om man släpper så
mycket? Jag tänker på översvämningar i Borås Stad.
Svar: Vi har inlett en diskussion med Borås Stad angående
översvämningar bl.a. vid Marsjöarna för att i samband med
detta försöka få till några åtgärder där. Utifrån vårt perspektiv
tar vi ut vatten, vilket blir positivt sett ur ett översvämningsperspektiv. Vi har redan problem med översvämningar idag, vi
försämrar inte, utan snarare tvärtom.
Fråga: En betydande del av Tolken ligger i Ulricehamns kommun, delar de er analys som ni presenterar?
Svar (från Roland Karlsson, Ulricehamns kommun): Vi
har egna möten med Borås Energi och Miljö. Vi har också haft
synpunkter som jag hoppas Borås Energi och Miljö har tagit i
beaktning. Det är så mycket jag kan säga idag.

SW41159438/1

Fråga: När ni presenterar ser det väldigt bra ut med nivån i
sjön osv. 1.2 m är dock extremt lågt. Den normala sommarnivån ligger på 1.8 m ungefär. Vid 2018-2019 var det nere på
1.35 m. Ni har tidigare sagt att vi inte kommer att märka något men det kommer bli tydlig påverkan. När nivåerna är låga
kommer vi att märka stor skillnad, eller?
Svar: Historiskt ser man att sjön har pendlat och då har man
varit nere på 1.2 m vid många tillfällen. Detta är vad vi utgått
ifrån. Vi har inte förändrat något utifrån dagens läge jämfört
med hur det kommer bli i framtiden.
Följdfråga: Vilken nivå har ni tänkt ligga på? Vattenfall har legat på 2.1 m under vintern. Vilken nivå tänker ni ligga på under vintern?
Svar: Den kurva som vi visat kommer vi att utgå ifrån (regleringsstrategi 185 l/s). Vi kommer ha den nivån på vintern och
våren, under sommaren kommer det gå ner för att sedan återhämta nivåerna på vintern igen. Vissa år är torrare än andra,
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vi sätter ingen målbild att vi ska ligga på X m i mars varje år.
Det finns spann i själva regleringskurvan.
Fråga: Ponerar att vattennivån är som lägst i slutet på juli. Ni
måste ju spara på vatten längre på våren för att kunna ha magasin att ta av, ni behöver låta nivån vara hög längre in på våren för att få detta att fungera. Ni beskriver olika scenarion,
men om ett torrår inträffar när Sjöbo står stilla kommer boråsarna ändå behöva vatten och då kommer ni att tappa vatten
ändå. Vad är prognoserna värda?
Svar: Våra yrkanden och tillstånd är det vi måste utgå ifrån.
Fråga: Jag har en fast brygga, om vattennivån blir för låg kan
jag inte nyttja den. Kan jag söka strandskyddsdispens för att
få en längre brygga och betalar BEM för detta?
Svar: Nivån i Tolken går ner till en viss nivå idag, sänkningsgräns + 1.2 m.
Följdfråga: Men i akuta fall ska SG + 1.0 m gälla?
Svar: Ja, det kommer vara under ombyggnad av Sjöbo.
Följdfråga: Hur kan jag göra?
Svar: Det finns en skyldighet för sökanden att utreda eventuella skador. Är det osannolika skador har man något som heter
oförutsedd skada. Detta skulle kunna vara en sådan situation.
Strandskyddsdispens måste bedömas utifrån särskilda skäl,
denna kan BEM inte göra något åt utan det regleras genom
lag.

SW41159438/1

Fråga: Ni pratar om att vid torrperioder kunna reglera vattenuttaget genom att ta mer vatten från Öresjö och Ärtingen,
men Öresjö består väl till 30-40 % av vatten som kommer från
Viskan och Tolken? Hur tänker ni där?
Svar: Idag tar vi allt från Öresjö och producerar det till dricksvatten och pumpar ut till boråsarna.
Följdfråga: 30-40 % av Öresjös vatten kommer från Tolken,
ska ni stänga luckorna vid Tolkabro då?
Svar: Minimitappning om 300 l/s är vårt yrkande och det vi
har att förhålla oss till. Det som kommer ner till Öresjö från
Tolken är ca 15-20 %. Tillrinning finns från många fler håll än
från Tolken. Idag tar vi ut alltihopa från Öresjö, det finns alltså
vatten. Man kan även lägga till att vid den framtida driften tas
hälften från Öresjö och hälften från Tolken. Vi har därför möjlighet att ta mer vatten från Öresjö vid en kritisk situation.
Fråga: Jag har fler frågor kring vattendomen. Jag hade hellre
sett att vi fått ny vattendom först. De 1.2 m borde snävas in i
en ny vattendom. Den gamla är helt förkastlig. Om ni får tillstånd till vattenverksamheten, vad händer då med ”nappen”?
Jag är bekymrad för att vattenuttaget står för högt i kurs.
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Svar: Det finns en vattendom idag. De omprövningar som ska
ske enligt nationella planen handlar mycket om den enskilda
kraftverksägarens intressen medan dricksvatten handlar om
allmänhetens hälsa och samhällets funktion. Detta står högre
precis som du säger. Omprövningen hade sannolikt sett annorlunda ut om det endast varit kraftverken att ta hänsyn till.
BEM kan inte vänta till 2029 med att bygga om Sjöbo vattenverk.
Följdfråga: Det är synd att ni inte kan vänta, då tror jag inte
ni fått ta så mycket vatten. Hur långt har ni kommit med förslag på skyddsföreskrifterna till vattenskyddsområdet?
Svar: Vi har börjat titta på skyddsföreskrifter. Vi kommer att
ha en dialog framåt, kanske i början/mitten av nästa år. Idag
är Tolken en tertiär skyddszon. Vad som händer med skyddsföreskrifterna vet jag inte idag. Vi har dock kommit länge än
vid samrådet.
Fråga: Vi ska alla vara med och betala det här kalaset, det är
en 100 årsinvestering skulle jag tro och syftet är att skapa redundans på vattentillgången och säkra den. Hur tänker man
när man gör en så stor sak och inte tar bort risken för attentat
och kontaminering? Hur tänker man med att sådana händelser
kan slå ut båda täkterna?
Svar: Tolken är en del av Viskans vattensystem och vattnet
rinner till Öresjö, vi har sett att det är ett långt avstånd mellan
sjöarna. Skulle det fallet ske har vi Ärtingen kvar. Denna påverkas inte av ett utsläpp i Tolken.

SW41159438/1

Fråga: Det var två röda streck på Sundholmen i presentationen, ett fram och ett åt sidan. Vi är två som har tomtmark
på sidan. När tar man det gröna strecket i anspråk?
Svar: Du menar den markförlagda ledningen? Det vet vi inte
än. Att vi inte vet gör att vi tar med alla i ansökan. Vi kommer
att ta det alternativ som är mest ekonomiskt för vår verksamhet. För att veta att vi verkligen kommer fram måste vi ta med
de båda röda strecken.
Följdfråga: Vad är det som gör att ni stoppar de röda
strecken som gått igenom sjön?
Svar: Vi kommer inte borra om vi inte behöver.
Följdfråga: Men från det röda strecket och framåt. Det är något som ska kopplas på dessa röda sidor. Vad är det som kommer stoppa att det inte blir tvångsinlöst?
Svar: Vi vet inte var vi ska lägga ledningarna än, någonstans
måste de iväg. Vi vet inte exakt vad vi vill än, vi har de två alternativen med styrd borrning och ett markförlagt. Skulle det
bli på er mark så måste vi gå vidare med ledningen, blir det
tvångsrätt eller inte får vi se. Oftast tar man ett nyttjanderättsavtal.
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Ytterligare svar: Vi vet inte vilket alternativ som kommer
väljas än. De röda strecken (styrd borrning) handlar även om
geotekniska frågor, vi vet inte om det är praktiskt möjligt än.
En av ledningarna kommer vi gå vidare med. Ledningsrätt är
nödvändigt. Kan man sluta avtal görs det, annars får man begära tvångsrätt. Det ska ske med det minsta möjliga intrång
för den fastighetsägare som skadas. Lantmäteriet kommer ha
med det i sin bedömning. De röda strecken skulle kunna vara
vattenverksamhet, men den gröna grävs på land. Den gröna
behöver inte vara med i ansökan men vi måste beskriva i
MKB:n hur vi har tänkt. Därför redovisar vi alla tre alternativen.
Följdfråga: Jag tycker det är oklart. Kan du svara på min
fråga? De två röda strecken måste vara med i ansökan men
det gröna behöver inte vara med? Men måste man ha med alla
tre. Ni skulle kunna utesluta den gröna ur ansökan men sedan
välja det alternativet?
Svar: De röda kan vara vattenverksamhet, domstolen kommer
att ta ställning till detta, och därför behöver de vara med i ansökan. Det gröna är det inte. Vi ska beskriva konsekvenserna
som verksamheten får och därför har vi tagit med alla tre. Det
kommer att bli en del av bedömningen.
Följdfråga: Bara de röda kommer alltså vara med i domstolen?
Svar: Vi kommer att beskriva alla tre.

SW41159438/1

Fråga: Alternativet att bygga ett vattenverk intill det nuvarande och ta vatten från Öresjö, Säven och Ärtingen är bättre
sett till katastrofsituation. Jag har hört att det skulle bli flera
hundra miljoner billigare. Jag har inte hittat några grundliga
undersökningar kring varför detta alternativ faller bort, vad har
ni att säga om detta? Min logik säger att man gör det billigaste
och miljövänligaste alternativet. Den tertiära skyddszonen runt
Tolken idag kommer bli primär och påverka många verksamheter, särskilt i Ulricehamns kommun, men det kanske Borås
stad skiter i. Varför undersökte ni inte grundligt det alternativ
som Jönköpings kommun valt, d.v.s. att bygga nytt vattenverk
intill det andra?
Svar: Vi har tittat på ett antal alternativ i de förstudier som
gjorts. Säven var ett av dem. Hela tiden har några grundläggande syften varit att titta på framtiden. Det kommer behövas
mer vatten då staden växer, vi måste titta på kvaliteten på
vattnet och det viktigaste är att redundans behövs. Om något
händer Sjöbo vattenverk eller Öresjö blir det enorma konsekvenser för Borås. Tar vi vatten från Öresjö får vi ingen redundans. Att bygga vattenverk intill det nuvarande är ur säkerhetsperspektiv och med risk för sabotage inte lämpligt.
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Följdfråga: Tror du på det sista själv? Ingen kommer spränga
vattenverket i luften. Vad jag menar är att man lägger helt nya
ledningar till det nya vattenverket, från Öresjö och Säven. Det
är inte visat på något sätt att detta inte är lämpligt. Vi ska se
till att domstolen får till sig detta också.
Fråga: Ni pratar om att ni så gärna vill ha redundans, men i
förstudien har ni viktat separata tillrinningsområden till 4 %,
lika mycket som utseendet på vattnet, och lite högre än miljö
(3 %). Frågan är hur viktigt ni tycker det är?
Svar: Viktningen kan man ha olika synpunkter på. Den vi använt oss av är vanlig i liknande projekt. Leveranssäkerheten
och redundansen samt råvattenkvaliteten är jätteviktiga. Det
är ett livsmedel och därav viktigt med kvalitet.
Fråga: Jag har en fråga om framtiden. Om man leker med
tanken att Ulricehamns kommun också tar vatten från Tolken,
ska ni dela på den mängden då eller hur har ni tänkt?
Svar: Vi har haft mycket diskussioner med Ulricehamns kommun. De tänker sig eventuellt att ta vatten från Tolken, eller i
vart fall att man ska kunna göra det i framtiden. Ulricehamn
har många andra täkter att ta ifrån. Vi kommer vara först,
men har tagit hänsyn till detta och det finns många möjligheter där också. Riktigt vad det är Ulricehamns kommun tänker i framtiden vet vi inte än.
Följdfråga: Ni måste väl ändå ha det i beaktning att ni tar ut
så mycket ni får från Tolken och Ulricehamn kommer också
göra det i så fall. Det måste påverka sjön, därav måste ni dela
på det max som ni ansöker om.
Svar: Vi ansöker i normalfallet om 185 l/s. Om Ulricehamns
kommun vill ta vatten från Tolken i framtiden får man ta det
då.

SW41159438/1

Fråga: Du säger att ni tagit hänsyn till att Ulricehamns kommun eventuellt vill ta ut vatten. Det får inte vara så flummigt.
Beskriv vad ni menar med det.
Svar: Vi vet inte om eller hur mycket Ulricehamns kommun vill
ta ut, det finns frågor kring vilken mängd det är och så vidare.
Vi har tagit hänsyn till det, man kanske kan ta en vattenledning från nytt vattenverk till exempel.
Fråga: Säven har väl en större tillrinning över året, då skulle
man väl föredra Säven? Har Säven sämre kvalitet än vad
andra vattentäkter på andra håll har? Vi har ingen vägledning
här. Viktningen är oklar.
Svar: Vi har ett antal kriterier som är viktade. Vissa alternativ
har haft vissa fördelar. Sammantaget har Tolken varit det
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bästa alternativet. Tolken har väsentligt bättre råvattenkvalitet
än Säven.
Följdfråga: Hur dålig är Sävens vattenkvalitet?
Svar: Säven hade förmodligen fungerat som vattentäkt, men
Tolken fungerar bättre. Vi säger inte att Säven är ett dåligt alternativ men att Tolken är bättre.
Fråga: Hur skulle ni beskriva följdpåverkan på vattenverksamheten. Ska överföringsledningarna hela vägen in till Borås beskrivas i ansökan?
Svar: Nej det kommer vi inte att göra. Konsekvenserna av
överföringsledningarna kommer bedömas i särskild ordning.
Lantmäteriet kommer ta hänsyn till det. Vi kommer beskriva
det som sker i anslutning till sjön, inte hela vägen in till centrum.
Följdfråga: Jag har svårt att se hur man skulle kunna göra en
sådan miljöbedömning om man kan bryta ut olika delar. Känns
dumt att man inte kan pröva helheten.
Fråga: I förstudien som vi fick ut innan samrådet så var det
tydligt att en fördel för Tolken var att det finns en vattendom
som har 2.4 m sänkningsmöjlighet, nu säger ni att ni endast
ska använda 1.2 m. Hur tänker ni där när ni ändå ska använda
1.2 m, ligger Tolken ändå först? I studien innan förstudien var
Tolken sämst då vattendomarna inte togs i beaktning.
Svar: Det är inte bara vattenuttaget i sig som vi tittat på utan
även många andra saker. De bedömningar som gjordes i förstudien håller. Vi klarar av att hålla oss inom de gränser som
krävs.

SW41159438/1

Fråga: Jag är tillbaka på nivån. Ni säger att 1975 och 2013
var worst case scenario. Vad bygger ni det då?
Svar: Under samrådet kom det upp en fråga om vi testat kombination av olika torra år. Då tog vi de torraste åren vi kunde
hitta och kombinerade dessa, då råkade 1975 + 2013 vara de
torraste åren. Vi tittade på alla åren, det ena ska vara torrt på
slutet och det andra i början. Summan av det blev inte så
mycket värre än de faktiska åren 1975 + 1976.
Fråga: När ni gjorde känslighetsanalysen hade ni en osäkerhet
på 10 %, vad hade ni för källa till det?
Svar: Det är en bedömning utifrån rimlig siffra. Den baseras
på den beräkning som SMHI gjort på effektiv tillrinning till Tolken jämfört med den data på tappning vi fått från Vattenfall.
Vid en sådan bedömning så skiljer det 10 %. Datan från Vattenfall är dock inte fullt tillförlitlig. Jämför man SMHI:s modellberäkning i Viskan och SMHI:s uppmätning vid Viskan (Gingri)
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så skiljer dessa 5 %, då bedömer vi att 10 % är rimligt att använda.
Fråga: Det kommer gå åt mycket energi att forsla vatten från
Sundholmen till Borås, hur ser man på det? Den gröna linjen –
då ska man trycka vatten från Sundholmen över vår mark, vi
inte hört ett ord om detta. Hur ser ni på detta?
Svar: När vi var ute hos dig och förklarade var pumpstationen
skulle stå sa vi att vi måste ha ledningar, vi har inte sagt till
dig att din fastighet är aktuell eftersom vi inte vet det säkert
ännu. Ett kriterium som var till fördel Tolken är att Tolken ligger högt. Vi pumpar upp vattnet till Äspered och sedan är det
självfall in till centrum. Vi kan även mata in vatten med självfall i de högre zonerna i Borås, inte endast i de lägre.
Följdfråga: Strömmen ni tar på Sundholmen är begränsad,
hur tänker ni?
Svar: Det är möjligt att nya installationer behöver komma till.
Fråga: Har ni beräknat hur vattentaxan kommer gå upp?
Svar: Ja, från och med nästa år kommer vi att fonderar
pengar för nytt vattenverk. Vi får se hur vi lägger ut taxan, ju
mer vi fonderar, desto mer får vi höja. Vi ligger ungefär på genomsnittet nationellt sett idag.

SW41159438/1

Fråga: Jag kan inte bekräfta säkert men jag fick reda på att
det skulle vara ungefär 200 miljoner billigare att ha två vattenverk intill varandra. För dessa pengar får man mycket kemikalier till att rena vattnet.
Svar: Jag kan inte ge så många svar kring ekonomin då vi inte
har utrett alternativet att bygga nytt vattenverk intill Sjöbo.
Detta då det inte varit möjligt ur redundansskäl. Ekonomin har
varit en aspekt vid viktningen.
Följdfråga: Redundans säger ni, men hur motiverar ni att ni
tar vatten ur samma vattensystem?
Svar: Redundansen har varit med som ett kriterium, även separata tillrinningsområden, sedan har man gjort en helhetsbedömning.
Fråga: I förstudien står det exakt hur många tryckstegsfunktioner som behövs för Säven respektive Frisjön – för Tolken
står det ”flera”. Hur kan man beräkna kostnaderna?
Svar: Det står flera tryckstegsfunktioner i Tolkenalternativet.
Vi har en pumpstation och ett som kommer trycka ut vattnet
till Borås.
Följdfråga: För Säven och Frisjön står det exakta antal, Tolken ”flera”. En väldigt implicit uppgift tycker jag.
Svar: Det viktiga när man beräknar energianalysen är tryckhöjden.
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Fråga: Ni säger att redundansen är bättre för Sävenalternativet, och att det inte är detta som talar för Tolken. Vattenkvaliteten är inte heller den stora skillnaden även om Tolken är
bättre. Det som återstår för mig är den långsiktiga energibesparingen genom fallhöjden som man kan tjäna in på kanske
100 år framåt. I det här alternativet tar man bort Vattenfalls
energiuttagsmöjlighet, tar inte dessa ut varandra? Tittar man
på helheten eller tänker Borås Stad endast på sig själva i detta
fall?
Svar: Gällande redundansen så har vi inte sagt att denna är
bättre för Säven, utan att tillrinningsområdena är bättre. Det
finns kraftproduktion både vid Tolken och Säven som kan påverkas, vi har inte gjort någon vidare analys kring detta. Lokaliseringsutredningen som gjorts till ansökan och som är en viktig del bekräftar förstudien.
Fråga: Angående ansökan som ska in till mark- och miljödomstolen, ni har viktat miljöfrågan till 10 %. Mark- och miljödomstolen lär väl vikta den till 100 %. Om påverkan på Säven är
betydligt mindre än vid uttag från Tolken, vid vilket scenario
skulle mark- och miljödomstolen säga nej till att ta vatten ur
Tolken?
Svar: När man ansöker om vattenuttag hos mark- och miljödomstolen ska man visa att man valt en lokalisering som är
lämplig och att den verksamhet som man ska bedriva inte innebär otillåten påverkan på människors hälsa och miljön. Vi
disponerar över ansökan och bestämmer vad den ska innehålla. Om mark- och miljödomstolen anser att det inte är ett
lämpligt alternativ kommer domstolen att avslå ansökan. Vi
har inte gjort bedömningen att påverkan kommer innebära att
domstolen avslår. Vi tycker det är bra att ni kommer med synpunkter och tar upp dessa till domstolen. Ni kan vara säkra på
att de tankar och idéer ni har kring detta kommer att beaktas.

SW41159438/1

Fråga: Var är tanken att man ska placera ett nytt vattenverk?
Svar: Vi håller på att titta på detta. Det finns vissa utgångspunkter för att få rätt höjd och så vidare. Vi vet dock inte än
var vi kommer att placera vattenverket. Vi för diskussion med
Borås Stad.
Fråga: Är det Borås kommuns lantmäteri som kommer hantera detta?
Svar: Det kan tas via den statliga lantmäterienheten också. I
ett så här stort projekt är det troligt att det blir den statliga.
Fråga: Varför nämner ni inte vattenverket? I videon ni har på
nätet nämner ni det.
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Svar: Det vi pratar om idag handlar om vattenuttaget ur Tolken. Vattenverkets placering vet vi inte idag. Eftersom vi inte
vet kan jag inte säga något idag.
Följdfråga: Varför är ni rädda för att nämna det?
Svar: För att vi inte vet var det kommer placeras. Vi har tittat
på många olika ställen. Många faktorer spelar in. Aktuellt område är Äspered mot Dalsjöfors, mer exakt vet man inte.
Fråga: Det finns mycket sankmark i området kring Äspered
och Dalsjöfors, hur tänker ni kring detta?
Svar: Det får man i så fall försöka gräva sig ur och lägga
schaktmassor under. Det går även ledning idag från Dalsjöfors
upp till Äspered.
Följdfråga: Var det inte snack om att gräva upp mossen för
några år sedan men fick avslag, är det på tal igen?
Svar: Inte vad vi har hört talas om.
Fråga: Det är märkligt att man inte behöver ha med ledningsdragningar i MKB:n.
Fråga: Kan ni inte beskriva hur ledningsdragningen kommer
gå till? Hur brett? Hur stort kommer vattenverket bli?
Svar: Sjöbo vattenverk är ca 100 x 50 m och kanske 6-8 m
högt. Vi vet inte hur stort detta kommer bli.
Följdfråga: Ledningsgatan då? 80 cm i diameter ska ledningarna vara.
Svar: Vi vet inte hur stora ledningarna kommer vara i diameter än, det kommer visa sig utifrån de beräkningar vi gör. Kan
inte svara på hur brett ett ledningsschakt är. Kanske 6-8-10
meter. På Sobacken hade vi 25 m och då var det betydligt fler
ledningar.

SW41159438/1

Fråga: Det renade vatten som blir kvar efteråt, var kommer
det ut?
Svar: Det renade vattnet går ut till Borås. Det finns så mycket
partiklar i sjövatten, när man renar med kemikalier blir vattnet
rent. De små partiklarna sjunker till botten och det rena vattnet blir kvar. Inga restprodukter blir kvar. Backspolning sker.
Detta går till avloppsvattnet och kommer slutligen till Sobacken där avloppsreningsverket finns.
Fråga: Vad kostar det att detaljutreda Säven? Lika mycket,
dvs. ca 8 miljoner. Det hade varit mycket trevligare att presentera två alternativ och säga att demokratin får välja mellan
dessa två alternativ. Kommunala bolag ska inte driva egna politiska frågor. Vi vill ha Tolken som den är. [Läser upp dikt]
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Fråga: Tolken är sammantagen det bättre alternativet säger
du Per, sen får vi veta att någon grundligare utredning och
jämförelse inte har skett. [Läser upp citat]
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Välkomna !
Dialogmöte – Tillstånd för vattenuttag Tolken
Datum: 2021-09-30

Framtidssäkring av Borås
dricksvatten
Borås Energi och Miljö AB

Reglermodell
Regn
Snö

Avdunstning

Tolken

Inflöde från
bäckar och
stränder

Utflöde till
Viskan
Inflöde från
grundvatten

Råvattenuttag

Reglermodellen tar bl.a. hänsyn till SMHI
data 1964-2020 (röda pilar) och
Vattenfalls mätningar 1965-2020
(vattennivåer i Tolken och flöde Viskan).

Nuvarande reglering av Tolken
▪ Vattendom (från 1928)
-

Tillåter ca. 2,4 m nivåreglering i
Tolken
Tillåter nolltappning i Viskan
(förekom troligen regelbundet före
reglering)

▪ Dagens reglering
-

Dämmet i
Tolkabro

Jämnar ut flödet i Viskan
Främst genom att öka lågflöden
Undvika låga nivåer under
sommaren.
Varieras ca. 1,2 m (övre delen av
spannet)
Frivillig mintappning på 300 l/s

DG=Dämningsgräns
SG= Sänkningsgräns

Historiska vattennivåer i Tolken (1965-2020)

Framtida reglering
▪ Vattennivåer i Tolken
–
–
–
–

* SG = Sänkningsgräns
DG = Dämningsgräns

Inom befintlig vattendom
Inom nuvarande reglering vid normaldrift (SG+1,2m till DG)*
Undvika sjunkande nivåer under vinter/vår (med hänsyn till Sik och Gädda)
Undvika höga nivåer samt stora nivåförändringar under häckningsperiod (med
hänsyn till Storlom)

▪ Flöde till Viskan
–
–
–
–
–

Inom nuvarande reglering (ca 200 l/s till 8 500 l/s)
Inte under Vattenfalls frivilliga mintappning (300 l/s)
Undvika låga flöden i Viskan under höst/vinter/vår (Öring, mussla mm)
Undvika väldigt höga tappningar
Begränsa förlust i kraftproduktion

▪ Förändrad reglerstrategi
– Anpassad för dricksvattenproduktion snarare än för vattenkraftproduktion

Vattenuttag från Tolken
▪

Yrkande a) Normaldrift
– Vatten tas i lika delar från Öresjö (Sjöbo vattenverk) respektive Tolken
– Medeluttag från Tolken:
• 125 l/s (dagens dricksvattenbehov)
• 185 l/s (förväntat dricksvattenbehov år 2050)
– Lägsta nivå i Tolken: SG +1.2 m
– Mintappning till Viskan: 300 l/s
– Förhandstappning vid kritiska högflödessituationer tillåtet

▪

Yrkande b) Akut situation
– Då vatten varken kan tas från Öresjö eller Ärtingen
– Medeluttag från Tolken:
• 250 l/s (dagens dricksvattenbehov)
• 370 l/s (förväntat dricksvattenbehov år 2050)
– Lägsta nivå i Tolken: SG +1.0 m under max 1 år
– Mintappning till Viskan: 300 l/s
– Förhandstappning vid kritiska högflödessituationer tillåtet

Vattennivåer i Tolken – normal drift
Reglering med råvattenuttag 185 l/s (1965-2020)

▪ Årsdynamiken blir mer
naturlig

DG

▪ Höga och låga nivåer
förändras marginellt
SG+1,2 m

▪ DG överskrids en gång
på 56 år (2 cm 2020)
▪ SG+1,2m underskrids
en gång på 56 år (2
cm 2013)
▪ Att beakta; Villkor i
ansökan medger
SG+1,2 vid normaldrift

Historiska vattennivåer utan råvattenuttag (1965-2020)
DG

SG+1,2 m

Vattennivåer i Tolken – exempel 2018-2019
▪

Vinter/Vår 2018
– Sparar vatten inför
sommaren
– Högre nivå

▪

DG

Sommar/Höst 2018
– Lägre nivå

▪

Vår 2019
– Nivåerna återställs

SG+1,2m

Vattennivåer i Tolken – Akut situation
▪

Sannolikheten för en kraftig
torka samtidigt som en akut
situation inträffar är mycket
liten

▪

SG+1,2m underskrids två
gånger på 56 år

▪

Som lägst nås nivån
SG+1,0m

▪

Villkor i ansökan medger
SG+1,0 vid akut situation
och max 1 år

Reglering med råvattenuttag 370 l/s (1965-2020)
DG

SG+1,0 m

DG=Dämningsgräns
SG= Sänkningsgräns

Tappning till Viskan
- normal drift

Reglering med råvattenuttag 185 l/s (1965-2020)

▪ Årsdynamiken blir mer
naturlig
▪ De maximala
tappningarna blir lägre

300 l/s

Historisk tappning (1965-2020)

▪ De minimala
tappningarna blir högre

300 l/s

Tappning till Viskan – exempel 2018-2019
▪

Vinter/Vår 2018
– Sparar vatten inför
sommaren
– Lägre tappning

▪

Sommar 2018
– Mintappning 300 l/s

▪

Vinter/Vår 2019
– Sparar vatten inför
sommaren
– Lägre tappning

300 l/s

Framtida klimat – Vattennivåer i Tolken
▪

Tolken påverkas, oavsett
råvattenuttag eller val av
reglerstrategi

▪

Underlag: SMHIs Länsvisa
klimatanalyser (2015)

▪

Störst förändring under vinter

Vinter
Vår
Sommar
Höst

Förändrad tillrinning [%]
20
-3
-6
5

Framtida klimat – Vattennivåer i Tolken
▪

Årsdynamiken påverkas
marginellt

▪

De högsta nivåerna ökar något

▪

De lägsta nivåerna minskar

något

Framtida prognos med ny
råvattenuttag,
reglerstrategi
185
med
l/s, SMHI
råvattenuttag,
2021-2050
185 l/s, SMHI 2021-2050

Reglering med råvattenuttag 185 l/s (1965-2020)

DG=Dämningsgräns
SG= Sänkningsgräns

Framtida klimat – vattenflöden i Viskan
Framtida prognos med råvattenuttag, 185 l/s, SMHI
2021-2050

▪

Årsdynamiken påverkas
marginellt

▪

De högsta tappningarna
under vintern ökar
300 l/s

▪

Tappning med råvattenuttag 185 l/s (1965-2020)

De lägre tappningarna
påverkas marginellt

300 l/s

Stresstest – kombination av två torra år
▪

Värsta kombinationerna
studerade
Vattennivåer i Tolken (1975+2013)

▪

Lägst vattennivåer fås
för åren 1975+2013

▪

Vattennivåer i Tolken
vid ca. SG+1,2

▪ Att beakta; Villkor i
ansökan medger
SG+1,2 vid normaldrift

DG

SG+1,2 m

1975

2013

DG=Dämningsgräns
SG= Sänkningsgräns

Känslighetsanalys – Tillrinning
▪

Osäkerhet (10%) i SMHIs
beräknade tillrinning till Tolken

▪

Påverkan på vattennivåer är

Med 90% av SMHIs tillrinning

begränsad (ett fåtal
centimeter)
Med SMHIs tillrinning

DG=Dämningsgräns
SG= Sänkningsgräns

Sammanfattning – hydrologi samt våra
yrkanden och villkor
▪ Ingen påverkan på max/min-nivåer i Tolken vid
normaldrift.

▪ Förändrad reglerstrategi, från kraftproduktion till
dricksvattenproduktion med beaktande av miljö- och
naturvärden.
▪ Mer naturliga vattenstånd i Tolken under året.
▪ Förbättrade biologiska villkor i Tolken och Viskan.
▪ Klimatförändringar kommer oaktat råvattenuttag att
påverka Tolken/Viskan.
▪ Med en aktiv reglering kan man möta framtida klimat på ett
bättre sätt än vad som görs idag..

Tekniska installationer, Sundholmen

Tekniska installationer, Sundholmen

Tekniska installationer, Sundholmen

DG
SG+1.2

Sammanfattning - tekniska installationer
▪ Goda geotekniska förutsättningar i ledningsstråk
▪ Styrd borrning nyttjas för att minimera påverkan i Tolken
▪ Intags- och utloppsanordningar utformade för att minimera
risker för fisk

Biologiska undersökningar
- underlag för Miljöbedömningar
För att få bättre kunskap om ekosystemen som berörs och ett
underlag till vilken miljöhänsyn som bör tas har följande biologiska
utredningar genomförts:
▪

Elfiske i Viskan.

▪

Bottenfaunaundersökning i Viskan och Tolken.

▪

Undersökning av stormusslor i Viskan.

▪

Undersökning av vattenvegetation i Tolken.

▪

Undersökning av fågelfaunan (med fokus på storlom) i Tolken.

▪

Undersökning av lekområden för gädda i Tolken.

▪

Bedömning av sikens ekologiska behov i Tolken.

▪

Provtappningar i Viskan.

▪

Mätningar av temperatur och syrehalt i Tolken..

Elfiske i Viskan –
nedströms Tolken (vid Boga kvarn)

Vid elfiske fångades sex olika arter i Viskan,
bland annat öring och ål.

Musselinventering i Viskan nedströms Tolken ned till och med Mölarps
naturreservat.

I Viskan finns ett livskraftigt bestånd av den
rödlistade arten äkta målarmussla och ett svagt
bestånd av den hotade flodpärlmusslan

Vattenväxtinventering i Tolken

Fågelinventering Tolken
Tolken har viktiga häckningsmiljöer för
storlom på specifika höjdnivåer

Provtappning (exempel yta 3, 500 l/s)

Viktiga bottnar för fisk, bottenfauna och
musslor mellan Tolken och Mölarps
naturreservat besiktigats vid olika flöden.
Påverkan samt lämplig minimitappning
bedöms .

Sammanfattning – pågående biologiska
undersökningar
▪

Livskraftigt bestånd av öring och ål i Viskan

▪

Livskraftigt bestånd av äkta målarmussla (rödlistad) och ett svagt
bestånd av den hotade flodpärlmusslan.

▪

Tolken har viktiga häckningsmiljöer för storlom på specifika
höjdnivåer

▪

Tolken har lämpliga lekområden (strandängar) för gädda på
specifika höjdnivåer

▪

Befintlig frivillig minimitappning på 300 l/s är ekologiskt befogad

▪

En högre minimitappning rekommenderas under vinterhalvåret,
när öringrom ligger nedgrävda i lekbankar..

Sammanfattning – pågående biologiska
undersökningar
▪

En högre minimitappning rekommenderas under vinterhalvåret,
när öringrom ligger nedgrävda i lekbankar.

▪

Föreslagen regleringsstrategi medför högre och jämnare nivåer i
Tolken under våren - gynnar exempelvis gäddleken i Tolken.

▪

Temperatur- och syrgasprofiler har sammanställts.
Kompletterande provtagning har utförts. Språngskiktsvolymerna
är tillräckliga.

▪

Mätningarna visar att syrefria förhållanden förekommer under
språngskiktet vissa år, detta kommer inte försämras utan snarare
förbättras vid ett råvattenuttag..

Fortsatt arbete och tider – Tillstånd för
vattenverksamhet i Tolken

Nov 2020Maj 2021
Samrådsprocess

Dec 2020 –
Sept 2021
TB och MKB,
kompletterande
undersökningar

Okt 2021
Ansökan om tillstånd
för vattenverksamhet
till MMD

Vår 2022 Ansökan
kungörs och skickas
på remiss

MMD och
domstolsförhandlingar
m.m.

30
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1

Bakgrund
Borås kommun utreder förutsättningarna för att använda Tolken som vattentäkt. Tolken
regleras idag för elproduktion i nedströmsliggande kraftverk i Viskan. Vid ett framtida
vattenuttag kommer vattenreglering även att behöva ske med hänsyn till
dricksvattenintresset. En förändring av befintlig regleringsstrategi kan därför behövas.
Beroende på hur en sådan vattenreglering sker så kan vattenanknuten fågelfauna
påverkas i olika grad.
Tolken utgör häckningssjö för storlom som är en prioriterad art i artskyddsammanhang
(Artportalen, 2000-2021). Storlom omfattas av fridlysning enligt 4§ artskyddsförordningen
samt är listad i fågeldirektivets bilaga 1 (SFS 2007:845, 2007). Storlommen är en fågelart
som trivs i näringsfattiga men ändå fiskrika sjöar. Den är särskilt känslig för
vattenreglering, främst under häckningssäsongen som infaller under början av maj till
skiftet juni-juli, eftersom den dels har mycket låg rörlighet på land (stor och fötter
placerade långt bak på kroppen), dels anlägger bo och lägger ägg i nära anslutning till
vattenbrynet. Eftersom den lever av småfisk så är det viktigt att fiskarnas reproduktion
fungerar tillfredsställande. Storlommen har ett mycket karaktäristiskt utseende som
fascinerat människan genom tiderna och som har spelat en mycket stor roll i våra myter
och sägner. Arten hör till de fåglar som ska vi ska ta hänsyn till när vi i Sverige pekar ut
områden som ska ingå i nätverket av skyddade naturområden inom EU, Natura 2000. Av
det europeiska beståndet av storlom (utanför Ryssland) häckar 95 % i Sverige, Norge
och Finland. I Västra Götalands län häckar 500–600 par, som motsvarar ungefär 10 % av
landets bestånd (Eriksson Mats o.G. 2007).
Projekt Lom som är en arbetsgrupp under Birdlife Sverige (Projekt Lom, 2021) inkom
med ett samrådsyttrande under samrådsskedet där de påpekade att Tolken är sedan en
lång tid nyttjad häckningssjö för storlom med ett gott häckningsutfall i jämförelse med
Sverige i stort. För att få en tydligare bild över hur många par av storlom som häckar i
sjön samt var lombona är belägna, har en inventering av storlom, förekommande eller
potentiella lomhäckningslokaler, samt i viss mån annan vattenanknuten fågelfauna
utförts.
Syftena med genomförda fågelinventeringen är följande:
a. Få en översiktlig uppfattning om sjöns fågelfauna. Åtminstone fågelarter som
häckar år 2021 i Tolken.
b. Utreda var särskilt värdefulla eller potentiella häckningsmiljöer för storlommen i
Tolken förekommer och få en uppfattning om ungefärliga höjder på dessa miljöer
i relation till vattenytan.
c. Bedöma hur en eventuell vattenreglering skulle kunna påverka den
vattenanknutna fågelfaunan.
d. Ge förslag på skadeförebyggande åtgärder.
Resultaten från fågelinventeringen kan arbetas in i miljökonsekvensbeskrivningen
tillhörande ansökan om tillstånd till vattenverksamhet.
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Metod
För att minimera störningar av häckande storlom samt ha möjlighet att beträda
fågelskyddsområden i sjön så utfördes inventeringen den 6 juli 2021. I fokus vid
inventeringen var arten storlom och eventuella häckningsöar, men även andra
sjörelaterade arter inventerades översiktligt och noterades. Inventerare var John
Rolander Borlid, Sweco. Båtförare och stödjande inventerare var Niklas Egriell, Sweco.
Vädret var växlande molnighet med svag-måttlig vind under dagen.
Inför inventeringen utfördes en förstudie där lokala ornitologer samt Projekt Lom
kontaktades för att få information om var i sjön häckningar av storlom har skett. I
förstudien har också ett yttrande från Projekt lom granskats. Områdena nedtecknades på
karta som medtogs vid inventeringen. Inventeringen inleddes med sjösättning i sjöns
norra del, vid Ulvungsviken. Därefter nyttjades en båt med 4-takts utombordsmotor som
framfördes i lugn takt medsols runt sjön, på ett relativ nära avstånd till strandkanten. Öar
och holmar spanades av extra noga från båt samt landstegs för att eftersöka bon
och/eller potentiellt lämpliga boplatser (se bilaga 1–4).
Vid fågelräkning föreligger alltid en viss risk för dubbelräkning, dvs att samma
individ/individer av storlom eller annan fågelart noterats vid flera tillfällen. Detta är en
felkälla som bör beaktas vid tolkning av resultatet. För att minska denna risk har individer
följts vid uppflog och landning.

Figur 1. Fågelräkning från båt med utombordare. Foto: Niklas Egriell.
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En översiktlig bedömning genomfördes på vilken höjd över befintlig vattenyta som de
lämpligaste häckningsmiljöerna för storlom finns. Vid inventeringen så var sjönivån på +
181 cm enligt Vattenfalls lokala höjdsystem. Detta motsvarar ungefär nivån + 227,03 i
rikets höjdsystem (RH2000).

Figur 2. Höjdskillnaden mellan sjöytans nivå och nivån för lämpliga lomhäckningslokaler
bedömdes. Foto: Niklas Egriell.
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Resultat

3.1

Förstudie
Projekt lom har i sitt yttrande till samråd informerat om sjön regelbundet hyser ett till två
par under häckningstid (BirdLife Sverige Projekt Lom, 2021). Enligt lokal ornitolog kan det
röra sig om upp till fyra häckande par (muntligen Ahlgren, 2021). Det genomsnittliga
häckningsutfallet i Tolken är 0,78 ungar per år, på basis av information från nio år under
perioden 2008–2020 med information med tillräcklig precision för en bedömning av
häckningsresultatet. Det ligger över häckningsutfallet för Sverige i stort, och över det
intervall på 0,37–0,47 ungar per par och år som behövs för att balansera mot den årliga
dödligheten (BirdLife Sverige Projekt Lom, 2021). Tolken kan alltså anses vara en viktig
storlomssjö, där det över åren producerats ett överskott av ungar som har kunnat
etablera sig på annat håll.
Kalvö i sjöns nordöstra del nyttjas årligen för häckning och bedöms hysa flera par. Andra
öar och holmar som nämndes är Fågelön (liten holme mellan Ramnö och fastlandet i
sjöns mellersta del) samt Vedaholmen som ligger något söder om Fågelön. En
sammanställning över observationer av storlom med bekräftad föryngring finns i bilaga 1.

3.2

Fågelinventering
De fågelarter som observerades under inventeringen framgår av tabell 1 och bilagorna 24. Totalt noterades 22 arter under inventeringen. Av dessa är 14 arter antingen rödlistade
eller upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 och därmed prioriterade i artskyddsammanhang.
Totalt gjordes tre parobservationer av storlom varav två var nära Kalvö och observerades
vid olika tidpunkter. En observation ungefär kl. 11 och en ungefär kl. 19. Vid det andra
observationstillfället vid Kalvö sågs tre individer tillsammans, samtliga bedömdes vara
adulta (vuxna) fåglar. Den tredje parobservationen av storlom var vid Lindö. Inga ungar
(juvenila/pulli) observerades vid inventeringen. Minst två par storlom noterades alltså
under inventeringen (se bilaga 2). Samtliga fågelarter i tabell 1 bedöms kunna häcka vid
Tolken. Säkra häckningsindicier i form av bon eller ungar noterades för arterna fiskmås,
gråtrut, fisktärna, skäggdopping, storskrake, en skyddsklassad art och kanadagås.
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Tabell 1. Observerade fågelarter vid inventering (rödlistningskategori samt arter listade i
fågeldirektivet bilaga 1 angivet).
Fynd
Backsvala

Rödlista
Sårbar (VU)

Fågeldirektivet
-

Brun kärrhök
Drillsnäppa

Livskraftig (LC)
Nära hotad (NT)

Bilaga 1
-

Fiskmås
Fisktärna

Nära hotad (NT)
Livskraftig (LC)

Bilaga 1

Grågås

Livskraftig (LC)

-

Gräsand
Gråtrut

Livskraftig (LC)
Sårbar (VU)

-

Kanadagås

Ej tillämplig (NA)

-

Knipa

Livskraftig (LC)

-

Knölsvan

Livskraftig (LC)

-

Kricka
Sävsparv
Skäggdopping

Sårbar (VU)
Nära hotad (NT)
Livskraftig (LC)

-

Skrattmås

Nära hotad (NT)

-

Sothöna
Storskrake

Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)

-

Storlom

Livskraftig (LC)

Bilaga 1

-

Observation
Vid Sundholmens
slottsruin
Förbiflygande hona
Totalt fem
observationer,
varnande individer
Häckande med ungar
Häckande, noterades
i huvudsak vid öarna
samt födosökande i
grupp
Flock om 20 individer
noterades
Enstaka observation
Häckande, som mest
sågs tre ungar vid ett
tillfälle
Häckande, flera
bobalar noterades.
Flock om 50 individer
noterades som mest.
Främmande art, hög
risk för invasivitet.
Enstaka
observationer
Enstaka
observationer
Ett par noterades
En sjungande hane
Häckande, många
individer noterades i
sjön. Som mest sågs
tre par med tio ungar.
Troligen häckande.
Cirka tio individer
noterades som mest
vid ett tillfälle.
En individ noterades
Två honor med 16
ungar noterades som
mest
Total gjordes tre
parobservationer
varav två var nära
Kalvö och en vid
8
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Storskarv

Livskraftig (LC)

-

Strandskata

Nära hotad (NT)

-

Lindö. Minst två
observerade par.
Som mest sågs nio
individer på ett skär.
En ensam individ
noterades.

Inga storlomsbon observerades på öarna. Samtliga redovisade punkter i Tabell 2 och
bilagorna 5-8 bedöms vara potentiella boplatser utifrån miljötyp, vegetation, närhet till
vattenbrynet och i vissa fall spår av aktivitet. De potentiella boplatserna bedömes vara
belägna på en höjdnivå mellan ca 2–4 dm över rådande vattennivå. Lindö, i sjöns norra
del, och naturreservatet Holmen bedömdes som olämpliga häckningsöar p.g.a. deras
topografi eller utifrån mänsklig störningsfrekvens. Samtliga öar som pekades ut i
förstudien besöktes ägnades särskild uppmärksamhet. Tre öar bedömdes utgöra särskilt
lämpliga häckningslokaler för storlom. Kalvö har varit en återkommande häckningslokal
årligen för storlom i sjön (muntligen Ahlgren, 2021). Ett flertal bobalar som troligen nyttjats
av kanadagås observerades på öarna. De särskilt lämpliga boplatsernas koordinater och
höjdnivåer framgår av tabell 2.

Figur 3. En av de särskilt lämpliga lomhäckningslokalerna (gul ring). Foto Niklas Egriell
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Tabell 2. Potentiella boplatser för storlom. Koordinater i referenssystem Sweref 99TM
och höjdkoordinat (Z) i rikets höjdsystem (RH 2000)
Potentiell
Höjdnivå
Ö namn
X-koordinat
Y-koordinat
boplats ID
(RH 2000)
Kalvö

L1

397642

6407827

227,28

Kalvö

L2

397666

6407813

227,38

Kalvö

L3

397651

6407788

227,43

Kalvö

L4

397444

6407728

227,33

Kalvö

L5

397379

6407657

227,33

Kalvö

L6

397284

6407760

227,23

Kalvö

L7

397358

6407791

227,33

Kalvö

L8

397419

6407812

227,43

Kalvö

L9

397550

6407840

227,33

Fågelön

L10

395184

6404325

227,28

Fågelön

L11

395164

6404275

227,38

Fågelön

L12

395180

6404278

227,43

Fågelön

L13

395184

6404286

227,43

Vedaholmen

L14

395100

6403540

227,43

Vedaholmen

L15

395110

6403474

227,23

Vedaholmen

L16

395099

6403474

227,33

Vedaholmen

L17

395100

6403492

227,43

Vedaholmen

L18

395092

6403516

227,38

Holmen

L19

394415

6402916

227,38
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Slutsatser
Med stöd av förstudie och genomförd inventering dras följande slutsatser.
•

Tolken är en regelbunden och sedan lång tid nyttjad häckningssjö för storlom.

•

Storlommen skulle kunna påverkas negativt av en ovarsam vattenreglering i
Tolken

•

Det är bland fågelarter särskilt storlommen som bör beaktas vid framtagandet av
förslag till vattenregleringsstrategi. Även de andra vattenanknutna fågelarterna är
i viss mån är beroende av en inte alltför onaturlig vattenreglering.

•

Förutom Kalvö, som är den största och mest frekvent nyttjade häckningsön i sjön,
bedöms även holmarna Vedaholmen och Fågelön (se tabell 2 och bilaga 6-7)
som viktiga potentiella häckningsmiljöer för storlom.

•

Huvuddelen av de lämpliga häckningsmiljöerna för storlom bedöms ligga på
öarna, upp till ca 2–4 dm över befintligt vattenstånd vid inventeringen (se tabell
2), vilket innebär höjden ca + 227,2-227,4 (RH2000).

•

Totalt observerades 21 vattenanknutna fågelarter i Tolken vid
inventeringstillfället.

•

Runt sjön observerades föryngring av fiskmås, fisktärna, skäggdopping, och
storskrake. Bon som troligen nyttjats av kanadagås noterades. Flera individer av
varnande drillsnäppa observerades vid öarna.
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Förslag till åtgärder för att förebygga skada på fågellivet
I regleringsstrategin bör följande eftersträvas i första hand.
•

En vattennivå som inför storlommens häckningstid ligger på en nivå som
möjliggör häckning.

•

Under häckningstiden (25 april-10 juli), fram till att ungarna lämnat boet, bör
sjönivån med hänsyn till storlommen inte överstiga nivån ca +227,4 (enligt rikets
höjdsystem RH 2000). Under samma period bör sjönivån inte höjas mer än en
decimeter eller sänkas mer än tre decimeter.

•

Vattenregleringen bör ske som en s.k. mjuk reglering, utan plötsliga stora
höjningar eller sänkningar av sjönivån.

•

En vattenreglering som upprätthåller en bra fiskproduktion i grundområdena
(särskilt 0–3 m djup) bör eftersträvas till gagn för fiskätande fåglar.
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Bilaga 1. Karta med potentiella lombon vid Kalvö, Tolken
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Bilaga 2. Karta med potentiella lombon vid Fågelön, Tolken
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Bilaga 3. Karta med potentiella lombon vid Vedaholmen, Tolken
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Bilaga 4. Karta med potentiella lombon vid Holmen, Tolken
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Bilaga 5. Karta med lomobservationer
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Bilaga 6. Karta med fågelobservationer norra delen
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Bilaga 7. Karta med fågelobservationer södra delen
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Bilaga 8. Tabell lomobservationer från Artportalen med bekräftad
häckning
Tabell 3. Tabellen listar observationer av storlom i Tolken rapporterade i Artportalen
mellan åren 2009–2021 där föryngring bekräftats. Noggrannhet anger den radie från
koordinatens mittpunkt som observationen rapporterats inom. Koordinater i
koordinatsystem Sweref 99 TM.
Lokalnamn Häcknings- Datum X
Noggrann- Kommentar
Y
het
Artportalen indicier
(meter)
Tolken,
Borås

ruvande

200905-08

394151

6402314

2741

+ 1 ex. Mellan
fastlandet och
Ramnö på en
liten ö.
Observatör/Inge
Hansson,
Gånghester.

Sjögården

ruvande

201004-11

397175

6408369

721

31/5:
Ruvningsbyte

Sjögården

pulli/nyligen
flygga
ungar

201207-27

397175

6408369

721

Storleksklass 2.

Trogared

pulli/nyligen
flygga
ungar

201307-12

395229

6407614

350

Trogared

pulli/nyligen
flygga
ungar

201307-12

395229

6407614

350

Sjögården

pulli/nyligen
flygga
ungar

201307-28

397175

6408369

721

Sjögården

pulli/nyligen
flygga
ungar

201307-28

397175

6408369

721

Storleksklass II

Sjögården

pulli/nyligen
flygga
ungar

201308-15

397175

6408369

721

Storleksklass III.
Observatör/Göran
Karlsson, Härna

Sjöbredared

pulli/nyligen
flygga
ungar

201308-23

395158

6406869

1634

Söder
Träsholmen
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Storleksklass
I/utanför
Träsholmen

Sjöbredared

pulli/nyligen
flygga
ungar

201308-23

395158

6406869

1634

Sjögården

pulli/nyligen
flygga
ungar

201406-08

397175

6408369

721

Trogared

pulli/nyligen
flygga
ungar

201508-13

395229

6407614

350

Storleksklass II-III

Sjögården

pulli/nyligen
flygga
ungar

201806-11

397175

6408369

721

Med sina
föräldrar, nära
land.

Sjögården

par i lämplig
häckbiotop

201807-05

397175

6408369

721

Med två rätt stora
ungar.

Sjögården

pulli/nyligen
flygga
ungar

201807-05

397175

6408369

721

Sjögården

pulli/nyligen
flygga
ungar

201807-16

397175

6408369

721

Fiskade på grunt
vatten långt in i
viken, nära land.

Sjögården

permanent
revir

201807-24

397175

6408369

721

Såg bara en i
paret idag.

Sjögården

pulli/nyligen
flygga
ungar

201807-24

397175

6408369

721

Sjögården

permanent
revir

201807-27

397175

6408369

721

Sjögården

pulli/nyligen
flygga
ungar

201807-27

397175

6408369

721

Sjögården

permanent
revir

201807-31

397175

6408369

721

Sjögården

pulli/nyligen
flygga
ungar

201807-31

397175

6408369

721

Tolken,
Ulricehamn

permanent
revir

201907-12

396023

6406970

3826
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Söder
Träsholmen.
Storleksklass IV

Ensam i paret
även idag.

Långt emellan
fåglarna, men de

kan ju ändå vara
ett par. Obs från
Källarnabben.
Sjögården

par i lämplig
häckbiotop

202006-07

397175

6408369

721

Med två ungar,
därefter endast
en unge
observerad.

Sjögården

pulli/nyligen
flygga
ungar

202006-07

397175

6408369

721

Därefter endast
en unge
observerad.

Tolken,
Ulricehamn

permanent
revir

202006-20

396023

6406970

3826

Sjögården

ruvande

202105-24

397175

6408369

721

På Kalvö.

Sjögården

permanent
revir

202106-18

397175

6408369

721

Ett eller två
häckningsförsök
på Kalvö har
misslyckats pga.
stigande
vattennivå.

Sjögården

permanent
revir

202107-16

397175

6408369

721

Med två rätt stora
ungar.
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Bilaga 9 – Fotobilaga över potentiella lombon

Foto visar L1 enligt tabell 2.

Foto visar L2 enligt tabell 2.

Foto visar L3 enligt tabell 2.

Foto visar L4 enligt tabell 2.
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Foto visar L5 enligt tabell 2.

Foto visar L6 enligt tabell 2.

Foto visar L7 enligt tabell 2.

Foto visar L8 enligt tabell 2.
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Foto visar L9 enligt tabell 2.

Foto visar L10 enligt tabell 2.

Foto visar L11 enligt tabell 2.

Foto visar L12 enligt tabell 2.
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Foto visar L13 enligt tabell 2.

Foto visar L14 enligt tabell 2.

Foto för L15 saknas

Foto visar L16 enligt tabell 2.
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Foto visar L17 enligt tabell 2.

Foto visar L18 enligt tabell 2.

Foto visar L19 enligt tabell 2.
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1

Bakgrund och syfte

Borås kommun utreder förutsättningarna för att använda Tolken som vattentäkt.
Tolken regleras idag för elproduktion i nedströmsliggande kraftverk i Viskan. Vid
ett framtida vattenuttag kommer vattenreglering även att behöva ske med
hänsyn till dricksvattenintresset. En förändring av befintlig regleringsstrategi kan
därför behövas. Beroende på hur en sådan vattenreglering sker så kan Tolkens
fiskarter påverkas i olika grad.
I samrådsprocessen har intressenter särskilt lyft fram farhågor om at siken kan
komma att påverkas av planerad vattenreglering. Sökanden har förutom siken
bedömt det som särskilt angeläget att beskriva hur gäddan kan komma att
påverkas. Gäddan är en så kallad toppredator som i stor grad reglerar
fiskekosystemet i sjöar som Tolken. Gädda kan också vara en viktig art för
fiskätande fågel och är en värdefull art för fritidsfisket.
Syftet med denna rapport är att beskriva hur planerad vattenreglering bedöms
påverka Tolkens fiskfauna med fokus på arterna gädda och sik.

2
2.1

Vattenreglering
Nuvarande reglering

Vattenfalls nuvarande reglering sker med focus på kraftproduktion, men med
viss miljöhänsyn I form av bland annat en frivillig minimitappning på ca 300 l/s
till Viskan. Statistiken visar att sjönivån jämfört med naturlig sjönivå sänks i
mars månad (se figur 1).

Figur 1. Statistik för vattennivåer i Tolken enligt Vattenfalls mätning 1965-2020.
Källa: Sweco.
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2.2

Naturlig variation av vattennivåer

En naturlig variation av sjönivåerna innebär en ökande nivå under hösten som
upprätthålls fram till maj månad då vattenståndet sakta sjunker under
sommarmånaderna (se figur 2)

Figur 2. Statistik för beräknade vattennivåer i Tolken under naturliga oreglerade
förhållanden. Källa Sweco.

2.3

Planerad vattenreglering

Planerad vattenreglering innebär en något mer naturlig vattenståndsvariation
jämfört med nuvarande reglering, särskilt under mars månad (se figur 3)

Figur 3. Statistik för modellerade vattennivåer i Tolken med ett råvattenuttag på
185 l/s samt röd streckad linje som visar rekommenderad högsta respektive
lägsta nivå med hänsyn till Storlom och Gädda. Data för 1965-2020.
Källa: Sweco.
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3
3.1

Fiskarternas livscykler
Gädda

Gäddan (Esox lucius) förekommer allmänt i sjöar över hela landet med
undantag för högt belägna fjällvatten (Havs- och vattenmyndigheten 2021).
Hanen blir könsmogen vid 2–3 års ålder (vid längd på 26–40 cm) och honan vid
2–5 års ålder (40–55 cm). Det är allmänt etablerat att leken hos gädda utlöses
via visuell stimulans av vegetationen i kombination med temperatur och
ljusförhållanden. Leken sker från och med mars månad i södra Sverige.
Vanligen sker gäddans lek i anslutning till täta vassbälten och på
översvämmade strandängar där vattentemperaturen stiger snabbast under
våren. Leken sker normalt när temperaturen i dessa grundområden nått ca 9
°C. En hona kan producera upp till 200 000 ägg. Under leken är det vanligt att
ett koppel av små hannar följer efter en hona för att få befrukta äggen. Rommen
är svagt klibbig och fäster vid vegetationen. Leken kan försenas av kallt väder,
lägre vattennivåer, stark vind eller regn. Farrell m.fl. (1996) fann att gäddlek kan
genomföras ner till ett djup om 2,6 m om lämplig vegetation finns tillgänglig.
Efter 10-15 dagar kläcks ynglen som växer snabbt vid gynnsamma förhållanden
(Sportfiskarna 2021). Efter en vecka är de runt 12 mm och redan rovgiriga (se
figur 4). Genom att leka tidigt på säsongen kan de uppväxande gäddynglen leva
gott på karpfiskyngel och liknande som kläcks senare.

Figur 4. Ca 1 vecka gamla gäddyngel. Foto: Per Hedström, Sweco.
Gäddan är som mest aktiv i samband med lek under tidig vår, men även då rör
den sig sällan mer än fem km. Övriga tider är den stationär och förflyttar sig
främst för att söka föda.
Gäddan är rovfisk redan från det första levnadsåret. Den lever vanligen
stationärt strandnära i skydd av vegetation och jagar genom snabba utfall mot
bytet. Gäddan äter alla slags fiskar, även sin egen art, och stora bottendjur. Den
kan också fånga grodor och fågelungar. Tillväxten är snabb och mycket
varierande beroende på miljön.
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Individer kring 30 år har påträffats. Honorna kan bli mycket storvuxna, i
sällsynta fall över 20 kg.

3.2

Sik

För referenser till nedanstående text hänvisas till Rivinoja (1997).
Sik (Coregonus lavaretus) finns i sötvattensområden i Norrland, Svealand och
Götaland. Den förekommer också i Bottenviken, Bottenhavet och egentliga
Östersjön, samt i anslutning till sötvatten längs västkusten. Siken trivs i relativt
kallt vatten (Havs- och vattenmyndigheten 2021). Åldern vid könsmognad är 2–
5 år. Leken varar i ca 2-5 veckor och infaller vanligen under oktober-januari,
men i vissa sjöar redan i september (Salojärvi 1982). I Tolken sker sikens lek
troligen i månaderna oktober-november. Leken äger rum över grus- och
sandbottnar, lera eller fast gyttja på varierande djup (från 0,5 till 130 m) i sjöar
och rinnande vatten. Rommens överlevnad är bäst på grus- och sandbottnar.
Rommen är grov och kan ibland förflyttas av vattnets rörelser. En hona på 1 kg
har 25,000-30,000 ägg, varav 50-300 läggs vid varje lekakt. Dessa kläcks
nästföljande vår. Äggens utvecklingstid och kläckning är direkt korrelerad till ett
flertal yttre faktorer som t.ex. vattentemperatur. Normalt sker kläckningen i aprilmaj, och i Tolken troligen i april. Ungarna uppträder mycket olikartat. I
strömmande vatten blir de kvar i närheten av födelseplatsen till slutet av
sommaren, om de inte spolas ut med vattenströmmar redan som yngel. I sjöar
är de vanligen aktiva och kan uppvisa ett relativt flitigt rörelsemönster.
Siken kan bli upp till 30 år gammal. I vissa bestånd blir individerna aldrig större
än cirka ett halvt kg, medan de i andra bestånd kan nå en vikt upp emot 5–6 kg.
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4
4.1

Typiska fiskmiljöer i Tolken
Gädda

En översiktlig bedömning genomfördes på vilken höjd över befintlig vattenyta
som några typiska lekmiljöer för gädda (svämängar, se figur 5) återfanns. Vid
inventeringen så var sjönivån på + 181 cm enligt Vattenfalls lokala höjdsystem.
Detta motsvarar ungefär nivån + 227,03 i rikets höjdsystem (RH2000).

Figur 5. Höjdskillnaden mellan sjöytans nivå och nivån för lämpliga lekmiljöer för
gädda bedömdes. Foto: Niklas Egriell.
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Resultaten visade att viktiga miljöer för gäddans lek låg på nivån ca + 227,1227,2 (se figur 6).

Figur 6. Ortofoto med ett par svämplaner med lämpliga grunda lekområden för
gädda (ungefärlig höjdnivå i parentes). Källa: Sweco.
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4.2

Sik

I samband med karteringen av vattenvegetation utfördes vissa observationer av
potentiella lekbottnar för sik. Ett potentiellt område för siklek utgörs vanligen av
sand- och grusbottnar, vilka bl.a. återfanns utanför Sundholmen (se figur 7)

Figur 7. Sand- och grusbottnar i Tolken, utanför Sundholmen. Området utgör ett
potentiellt lekområde för sik. Foto: Niklas Egriell.
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5

Påverkansbedömning

5.1

Gädda

Vid nuvarande vattenreglering tappas särskilt mycket vatten ut ur sjön vintertid,
vilket gör att vattennivån i sjön normalt sjunker till under + 227 i mars månad då
gäddleken kan förväntas påbörjas. Det innebär att nuvarande reglering i viss
mån motverkar de naturliga vattenstånden i sjön som gör att gäddans
lekområden på svämängar översvämmas på våren. Planerad vattenreglering
bedöms på ett bättre sätt säkerställa lämpliga vattennivåer i Tolken för gäddans
lek. Påverkan på gäddbeståndet av den planerade regleringen bedöms därför
bli positiv jämfört med nuvarande reglering.

5.2

Sik

Både nuvarande, naturlig och planerad vattenreglering innebär svagt stigande
vattenstånd i sjön på hösten, när sikleken sker. Det innebär att huvuddelen av
de potentiella siklekområdena bedöms vara vattentäckta med minst ca en
halvmeter under lektiden. Nuvarande reglering, med ovan nämnd nivåsänkning
i mars, skulle rent teoretiskt kunna innebära torrläggning av sikrom innan de
kläckts på våren. Eftersom vattennivån trots allt ändå hålls på ca + 227 bedöms
dock huvuddelen av de potentiella siklekområden vara vattentäckta fram till
kläckning vid nuvarande reglering. Den planerade vattenregleringen bedöms
vara svagt positiv för siken jämfört med nuläget eftersom sjönivåerna på våren
blir mer naturlika.
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6

Rekommendationer

Sweco bedömer det som lämpligt att ha som mål att hålla en sjönivå under
gäddleken som gynnar gäddleken. Följande rekommenderas.

•

7

Under gäddleken till romkläckning 15 mars-15 maj bör sjöns nivå inte
understiga ca +227,1 (RH2000).

Slutsatser

Planerad vattenreglering kommer vara något mer naturlik avsende Tolkens
vattenstånd jämfört med nuläget. Detta gäller framförallt den planerade något
högre och något mer naturliga sjönivån i mars-april månad.
Under förutsättning att ovan rekommendation följs bedöms påverkan av
planerad vattenreglering på gäddbeståndet som positiv. Detta eftersom något
fler för gäddleken värdefulla svämängar då kommer att vara vattentäckta och
fungera som lekmiljöer.
Eftersom gott om lekområden finns tillgängliga både vid nuvarande och
planerad vattenreglering bedöms påverkan på sikbeståndet som obefintligsvagt positiv. Möjligen kan påverkan bli svagt positiv på grund av att några
mindre lekytor som torrläggs i mars vid nuvarande reglering inte kommer att
torrläggas vid planerad reglering.
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1. Bakgrund och syfte
Borås Energi och Miljö har för avsikt att ansöka om tillstånd till att nyttja Tolken
som kompletterande vattentäkt till Öresjö. Samråd har skett och en viktig aspekt
som lyfts av flertalet intressenter är hur fisk och bottenfauna i Viskan skulle
kunna påverkas av planerad vattenreglering. SMHI:s modellerade naturliga
medellågvattenföring (MLQ Naturlig) i Tolkens utlopp är ca 0,11 m3/s (SMHI
Vattenweb 2021). Den stationskorrigerade medellågvattenföringen, som
baseras på vissa uppgifter från mätningar, är av SMHI bedömd till 0,72 m3/s.
Medelvattenföringen, både naturlig och stationskorrigerad, är bedömd till ca
1,18 m3/s.
Viskan har varit reglerad under lång tid. Vattenfall reglerar idag flödet från
Tolken och producerar el från vattenkraftverk nedströms Tolken. Enligt uppgift
från Vattenfall så har en frivillig minimitappning på ca 300 l/s eftersträvats för att
ta hänsyn till öring och annan fauna i Viskan. Under vinterhalvåret har oftast en
tappning på minst ca 600 l/s upprätthållits.
För att få en bild av naturliga flöden av betydelse för fisk och bottenfauna har
Sweco modellerat fram en graf över olika percentiler avseende de naturliga
flödena i Tolkens utlopp vid olika årstider. Grafen följer nedan.

Figur 1. Statistik för simulerade utflöden från Tolken under naturliga oreglerade
förhållanden. Källa: Sweco.
Resultatet vid Swecos elfiske i Viskan år 2021 indikerade måttlig fiskstatus.
Bland annat fångades öringar vid elfisket. Den hotade (En i rödlistan)
flodpärlmusslan finns i ån längre nedströms mot Gingri. En viktig förutsättning
för dessa arter är att vattenhastigheten, som i viss mån påverkar
syresättningen, inte blir för låg. Lämpliga vattenhastigheter för öringungar är
0,2-0,5 m/s (Degerman E. 2008). För flodpärlmussla bör vattenhastigheter på
0,25-0,75 m/s eftersträvas, med fokus på vattenhastigheterna 0,2-0,4 m/s
(Tamario C et Degerman E. 2017). I provtappningen, för att bedöma lämplig
minimitappning, är vattenhastigheten, som också påverkar syresättningen,
viktig.
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För att inte riskera att försämra fiskstatusen är det av vikt att de goda till mycket
goda lek- och uppväxtområdena som finns i ån inte riskerar att torrläggas på ett
onaturligt sätt, särskilt när rommen ligger nergrävda i gruset, normalt från början
av november till mitten av maj månad.
En god vattentäckning och tillfredsställande vattenhastighet (> ca 0,2 m/s) bör
råda över större delen av lekbäddarna fram till att ynglen blir simfärdiga i slutet
av maj månad. Dessutom är det av vikt för fiskstatusen, bottenfaunastatusen
och förekommande rödlistade stormusslor (flodpärlmussla (En) vid Gingri och
äkta målarmussla (Nt) m.fl. i övriga delar) att en god genomströmning med
syrerikt vatten även sker sommartid.
Syftet med provtappningen är att studera hur olika tappningar påverkar
vattenhastigheten och vattentäckningsgraden i närmast berörd del av Viskan,
men också få en uppfattning om påverkan på flödena i Gingri/Mölarp där
naturreservatet och omkringliggande miljöer hyser flodpärlmussla, öring, äkta
målarmussla och ur naturvårdssynpunkt mycket värdefulla vattenmiljöer.
En god avvägning mellan behovet av råvattenuttag till kommunens invånare
och behovet att tillgodose öringens och bottenfaunans behov bör ske. Syftet
med provtappningen är att finna denna avvägning.
Syftet med denna rapport är att redogöra för genomförd provtappning, resultat
och slutsatser.
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2. Metod
För att inte behöva manipulera flödena så att de skulle avvika alltför mycket från
de mer naturliga flödena nyttjades årstidernas befintliga flöden från våren till
och med sommaren år 2021. De datum som undersökningarna utfördes var
2021-04-14, 2021-04-16, 2021-06-29 och 2021-08-10. Undersökningarna
utfördes av Niklas Egriell, med stöd av Jane Ihrfors, båda Sweco Sverige AB,
vatten och miljö. Beräkning av dammluckans avbördning vid de olika tillfällena
utfördes av Per-Olof Ingemarsson och Mikael Axelsson på Vattenfall AB.
Kontakt med tillsynsmyndigheten för vattenverksamhet (Länsstyrelsen i Västra
Götaland) togs inför utförandet av undersökningarna. Metoden delas upp i en
del gällande flödesbestämning och en del gällande bedömning av påverkan på
berörda utvalda bottnar.

Figur 2. Tappningen från Tolkens dämme beräknades och utfördes av
Vattenfall.
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2.1 Flödesbestämning
De flöden som testades var, med visst stöd av historisk tappning och naturliga
flöden, ca 300 l/s, 400 l/s, 500 l/s och 700 l/s. Fotodokumentation från två
lekbankar för öring (yta nr 7), strax nedströms provyta nr 3, finns också vid
flödena 300 resp 400 l/s.
Vattenfall ställde in flödet inför undersökningarna med hjälp av den
avbördningsformel som framtagits för driften av luckorna. Luckans
avbördningskurva följer nedan (se figur 2).

Figur 2. Avbördningskurva som Vattenfall använder för att bedöma ungefärligt
flöde vid olika storlekar på lucköppningarna. Källa: Vattenfall AB.
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Rinntid från Tolken till provytorna
Från dämmet och nedströms till översta provytan (nr 4) är det endast ca 0,5 km.
Rinntiden från dämmet till den översta provytan skattades (baserat på en
kalkylerad medelvattenhastighet på ca 0,3 m/s) till någon timme. Från dämmet
och nedströms till nedersta provytan (nr 6) är det dock nästan 3 mil och flertalet
mellanliggande mindre sjöar. Baserat på Vattenfalls erfarenheter av rinntider i
liknande områden bedömdes minst ca 30 timmar krävas från att
tappningsändringen utfördes i Tolkendämmet till dess att det vattnet når provyta
nr 6. Hänsyn togs till rinntiden så att rätt flöde skulle ha nått respektive provyta
när undersökningarna utfördes.
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2.2 Påverkansbedömning
Utförarna av undersökningarna hade med följande utrustning:
1. Fältklädsel
2. Kamera
3. Tumstock
4. Stoppur
Sex stycken (1-6 på karta i bilaga 1) provytor som bedömdes hysa goda-mycket
goda lekområden för öring och goda uppväxtområden för flodpärlmussla, med
ett bottensubstrat av block-sten-grus-sand, valdes ut som provytor. Dessutom
valdes under pågående undersökningar en extrayta (nr 7) ut med alldeles
särskilt ytliga lekbankar för öring. Detta som ett komplement till de ordinarie
provytorna. Provyta nr 1-4 samt extraytan (7) ligger de närmaste kilometrarna
nedströms Tolkendämmet. Där bedöms flödet till stor del utgöras av flödet från
Tolken under större delen av året. Provyta nr 5-6 ligger nästan tre mil
nedströms Tolkendämmet, vid Gingri, i Mölarps naturreservat. Där bedöms
flödet till mindre del utgöras av flödet från Tolken, förutom vid torrsomrar då det
kan utgöra en betydande del. För att symbolisera lekområden i hela ån är det
viktigt att provytorna domineras av typiska lekbottnar med strömmande vatten
och ett bottensubstrat bestående av grus och mindre sten. I den typen av miljö
trivs även den för bäcken typiska bottenfaunan.

Figur 3. Provyta nr 3 med grus, sten och block och ett typiskt lekområde för
öring.
Provytornas lokalisering framgår av bilaga 1 med karta.
Varje provyta innefattar hela åbredden på en sträcka av ca 3-8 m. Ytorna
markerades med stakkäppar i upp- respektive nedströmsänden. Bland annat så
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dokumenterades provytornas bottensubstrat och strandbrinkarnas form i
protokollet (se bilaga 2 med protokoll).
När det säkerställts att tappningsändringarna hunnit ge genomslag på
provytorna så fotodokumenterades provytorna med 4 stycken foton i olika
vinklar så att stakkäpparna, bottensubstrat, vattenbrynen och ungefärlig
vattentäckningsgrad syntes. Medeldjupet mättes i en sick-sack-transekt över
vattendraget. En uppskattning av hur stor procent av provytorna som
vattentäcktes gjordes också och fördes till protokollet. Därefter utfördes tre
vattenhastighetsberäkningar med flottörmetoden. Vattenhastigheten mättes på
en tvåmeterssträcka i vardera kant av vattendraget och en tvåmeterssträcka i
mitten. Vattenhastigheterna fördes till protokollet. En medelvattenhastighet
räknades ut för att få en uppfattning om hur lämpligheten för i första hand öring,
men även strömvattenberoende bottenfauna såsom flodpärlmussla, påverkas
av flödet på provytan.
Proceduren upprepades vid de andra tappningarna.
Protokoll och foton sammanställdes därefter och en bedömning utfördes av
provytornas ekologiska funktion för framförallt öringlek, men även för
bottenfauna vid de olika flödena. Resultat, slutsatser och rekommendationer
framgår av nedan kapitel.
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3. Resultat
De viktigaste delarna av resultaten, som innefattar vattenhastigheter,
vattentäckningsgrad och vissa andra observationer, framgår av bilaga 3 med
tabell. Exempel på foton som visar respektive provytas utseende vid olika
flöden framgår av bilaga 4.

3.1 Ca 300 l/s
Vid en tappning på ca 300 l/s så var medelvattenhastigheten sammantaget på
alla provytorna ca 0,40 m/s och bedömd vattentäckningsgrad i medel ca 85 %.
Endast en av vattenhastighetslinjerna (vänster på provyta 2) visade på en
medelvattenhastighet <0,2 m/s. Det var framförallt på provyta nr 3 och de strax
nedströms liggande lekbankarna för öring (extrayta, nr 7) som det fanns
väsentliga lekmiljöer för öring som påverkades negativt. Det konstaterades
också att flödet i ett par sidokvillar med lekområden, som ej ingick som provytor,
var mycket litet. Dessutom var vattentäckningsraden relativt dålig (ca 70%) i
Mölarp (provyta nr 5-6)

Figur 4. En del av den vänstra lekbanken (se röd ring) på provyta nr 3 var
torrlagd eller nästan torrlagd (ca 1 cm vatten över) vid ca 300 l/s.
En översiktlig analys av extraytan (nr 7) följer i nedan kapitel.
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3.2 Speciell analys av lekbankarna på extraytan (nr 7)
Vid vandring nedströms provyta nr 3 upptäcktes några särskilt ytliga lekbankar
för öring. De ingick inte inom ordinarie provytor, men en översiktlig bedömning
av förhållandena på och runt dem gjordes ändå som ett komplement till
bedömningen av provytorna. Eftersom de upptäcktes vid testet av 300 l/s, finns
tyvärr inte data från tappningarna på 500 resp 700 l/s, varför endast en
översiktlig bedömning av påverkan vid olika tappningar kan göras. Vid en
tappning på ca 300 l/s så var just dessa särskilt ytliga lekbankarna vattentäckta
till ca 30 % (se figur 5).

Figur 5. Vid ca 300 l/s så var just dessa lekbankar på yta 7 täckta till ca 30 %.
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Vid en tappning på ca 400 l/s så var just dessa särskilt ytliga lekbankarna täckta
till ca 40 % (se figur 6).

Figur 6. Vid ca 400 l/s så var just dessa lekbankar täckta till ca 40 %.
Med stöd av utfallen av tappningarna på 500 respektive 700 l/s bedömdes att
en tappning på ca 500 l/s skulle säkerställa att över hälften av dessa särskilt
ytliga lekbankarna för öring vattentäcktes. Mellan Tolken och dessa lekbankar
tillkommer också ett relativt stort biflöde vid Vings kvarn, varför bedömningen
kan anses konservativ.
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3.3 Ca 400 l/s
Vid en tappning på ca 400 l/s så var medelvattenhastigheten sammantaget på
alla provytorna ca 0,42 m/s och bedömd vattentäckningsgrad i medel ca 94 %.
Endast en av vattenhastighetslinjerna (vänster på provyta 2) visade på en
medelvattenhastighet <0,2 m/s. Det var framförallt på provyta nr 3 och de strax
nedströms liggande lekbankarna för öring (extrayta, nr 7) som det fanns
väsentliga lekmiljöer för öring som påverkades negativt. Vattentäckningsgraden
i Mölarp (provyta nr 5-6) var 85-90 % och därmed något bättre än vid 300 l/s.
Detta är dock svårt att jämföra på grund av många tillkommande biflöden på
vägen ner till Mölarp.

Figur 7. Vid ca 400 l/s så var det endast en av vattenhastighetslinjerna (vänster
på provyta 2, se röd linje) som visade på en medelvattenhastighet <0,2 m/s.
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3.4 Ca 500 l/s
Vid en tappning på ca 500 l/s så var medelvattenhastigheten sammantaget på
alla provytorna ca 0,48 m/s och bedömd vattentäckningsgrad i medel ca 98 %.
En av vattenhastighetslinjerna (höger på provyta 2) visade på en
medelvattenhastighet <0,2 m/s, men i detta fallet bedömdes det bero på att det
högre flödet skapade ett mindre bakvatten på höger del av ytan.
Vattentäckningsgraden i Mölarp (provyta nr 5-6) var ca 98 % och därmed god.
Detta är dock svårt att jämföra på grund av många tillkommande biflöden på
vägen ner till Mölarp.

Figur 8. Vid ca 500 l/s så var det god vattentäckning på provyta nr 6 i Mölarp.
På grund av tillkommande biflöden är utvärderingen i Mölarp dock svår.
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3.5 Ca 700 l/s
Vid en tappning på ca 700 l/s så var medelvattenhastigheten sammantaget på
alla provytorna ca 0,50 m/s och bedömd vattentäckningsgrad i medel ca 98 %.
Vattentäckningsgraden i medelvärde ökade därmed inte jämfört med en
tappning på ca 500 l/s. Ingen av vattenhastighetslinjerna visade på en
medelvattenhastighet <0,2 m/s. Vattentäckningsgraden i Mölarp (provyta nr 56) var ca 98 % och därmed god. Den liknade därmed vattentäckningsgraden vid
en tappning på ca 500 l/s. Detta är dock svårt att jämföra på grund av många
tillkommande biflöden på vägen ner till Mölarp.

Figur 9. Vid ca 700 l/s så var förhållandena ganska lika dem vid ca 500 l/s. Här
på provyta nr 1.
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4. Slutsatser och diskussion
Såsom klargjorts i bakgrundkapitlet så bör vattenhastigheten, för att upprätthålla
goda-mycket goda förhållanden för öring och flodpärlmussla, inte understiga ca
0,2 m/s. När vattenhastigheten blir lägre så blir renspolningen av bottnarna
sämre med risk för igenslamning som kan påverka flodpärlmusslan negativt.
Dessutom blir syresättningen sämre vilket kan påverka öringen och
bottenfaunan negativt. Öringen är en s.k. värdfisk för flodpärlmusslans larver,
så trivs inte öringen så försämras förutsättningarna för flodpärlmusslans
reproduktion. Beståndet av flodpärlmussla i Viskan, vid Mölarp, mår inte bra och
många döda musslor är funna. Vad det beror på är osäkert.
Ett flöde på ca 300 l/s bedöms ge en tillfredsställande och naturlik
genomströmning sommartid, genom och över huvuddelen av de viktiga grusoch stenbottnarna i berörd del av ån. Ett sommarflöde på minst ca 300 l/s
bedöms därmed säkra goda uppväxtbetingelser för både öring, flodpärlmussla
och annan bottenfauna sommartid. Det bedöms också som viktigt med detta
minsta flöde för att bidra till bra förutsättningar för öring och flodpärlmussla i
Gingri/Mölarp under torrsomrar.
Under säsongen höst-vår, när öringen leker och öringrom ligger nedgrävda i
grusbäddarna fram till senvåren, bedöms dock ett flöde på ca 300 l/s för litet.
Vid ett flöde på ca 500 l/s bedöms huvuddelen av de viktiga
lekbankarna/lekområdena för öring vattentäckas och ha en god
genomströmning och syresättning. Ett flöde på minst 500 l/s höst-vår bedöms
därmed säkerställa en god öringreproduktion och därmed goda förutsättningar
för flodpärlmusslans värdfisk.
Vid ett flöde på ca 700 l/s så förändras inte vattentäckningsraden i medel på
provytorna jämfört med 500 l/s. Vattenhastigheterna ökar jämfört med 500 l/s
men det bedöms inte som nödvändigt för en lyckad öringlek. Vid en avvägning
mellan naturintresset och vattentäktsintresset bedöms det inte rimligt att kräva
en så hög minimitappning som 700 l/s.
För att inte försämra förutsättningarna för fisk och bottenfaunan bör ett flöde
som överstiger den naturliga 25-percentilen och en så kallad ”mjuk reglering”
eftersträvas. Detta så att fisk och bottenfauna hinner röra sig från grusbäddarna
till djuphålor vid sänkning av tappningen.
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5. Rekommendationer
Med stöd av ovan resultat och slutsatser ges följande rekommendationer
avseende flöden.
•

Tappningen från Tolken bör inte understiga 300 l/s. Regleringsstrategin
bör säkerställa så att detta är möjligt även torrår.

•

Tappningen från Tolken bör inte understiga 500 l/s mellan datumen
15/10-1/6.

•

Generellt så bör tappningsställaren, förutom ovan förslag, inriktas mot
att den nedre naturliga 25-procentiella percentilen utgör larmvärde
(särskilt noggrann prognos och kontroll av flödet krävs vid larmvärde)
och att understigande av den naturliga nedre 5-procentiga percentilen
undviks.

•

Generellt bör en s.k. mjuk reglering eftersträvas så att inte flödet
plötsligt sänks eller höjs mycket.
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Bilagor
1. Karta med markerade provytor
2. Protokoll för undersökta provytor
3. Tabell med särskilt viktiga resultatdelar
4. Foton från provytorna vid olika flöden
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Protokoll Provtappningsundersökning Tolken 2021 Sweco/Borås.

Bilaga 2

Protokollförare: Niklas Egriell och Jane Ihrfors
Stationsnamn och nr (markera nr på karta): 1
Koordinater (Sweref 99TM): 1329477, 5782025
Provsträckans längd (3-8 m?): 5
Vattendragets bredd på sträckan (m, fåran, inte vattentäckt bredd): 7,5
Dominerande bottensubstrat (finsed, sand, grus, sten, block?): Sten, grus, block
Strandzonens form (svämplan, brant naturlig kant, brant artificiell etc?): Stensatt
Övrig notering (t.ex. observerad fisk, musslor, märkning, kännetecken: Enstaka näckmossa
Nedan följer för ifyllnad vid respektive flöde:
Ca 300 l/s
Datum: 2021-06-29
Ungefärlig medeldjup (m): 0,19
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 6,5
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 95
Vä sida

Mitten
Hö sida Medel
0,27
0,34
0,33
0,31

Vä sida

Mitten
Hö sida Medel
0,32
0,35
0,32
0,33

Vä sida

Mitten
Hö sida Medel
0,35
0,37
0,26
0,33

Vä sida

Mitten
Hö sida Medel
0,63
0,69
0,30
0,54

Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,31
Foton nr (x-x):
Ca 400 l/s Datum: 2021-08-10
Ungefärlig medeldjup (m): 0,20
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 7
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 96
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,33
Foton nr (x-x):
Ca 500 l/s Datum: 2021-04-14
Ungefärlig medeldjup (m): 0,26
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): bedömt: 7,4 beräknatmedel:6,9
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 97%
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,33
Foton nr (x-x): 1-4
Ca 700 l/s
Datum: 2021-04-16
Ungefärlig medeldjup (m): 0,27
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 7,43
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 99%
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,54
Foton nr (x-x): 5-8

Protokoll Provtappningsundersökning Tolken April 2021 Sweco/Borås.
Protokollförare: Niklas Egriell och Jane Ihrfors
Stationsnamn och nr (markera nr på karta): 2
Koordinater (Sweref 99TM): 1328884, 5782400
Provsträckans längd (3-8 m?): 4,0 m
Vattendragets bredd på sträckan (m, fåran, inte vattentäckt bredd): 8,2
Dominerande bottensubstrat (finsed, sand, grus, sten, block?): Grus, sten, sand
Strandzonens form (svämplan, brant naturlig kant, brant artificiell etc?): brantnaturlig kant, lätt eroderad
Övrig notering (t.ex. observerad fisk, musslor, märkning, kännetecken: Dödved, öring ca 30cm observerad
Nedan följer för ifyllnad vid respektive flöde:
Ca 300 l/s
Datum: 2021-06-29
Ungefärlig medeldjup (m): 0,26
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 7,5
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 92%
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,25
Foton nr (x-x):
Ca 400 l/s Datum: 2021-08-10
Ungefärlig medeldjup (m): 0,30
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 7,7
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 94
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,27
Foton nr (x-x):
Ca 500 l/s
Datum: 2021-04-14
Ungefärlig medeldjup (m): 0,36
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 7,9
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 95
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,28
Foton nr (x-x): 5-8
Ca 700 l/s
Datum: 2021-04-16
Ungefärlig medeldjup (m): 0,37
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 8,0
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 98
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,39
Foton nr (x-x): 9-12

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,16
0,37
0,23
0,25

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,18
0,45
0,2
0,27

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,2
0,46
0,19
0,28

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,39
0,49
0,29
0,39

Protokoll Provtappningsundersökning Tolken April 2021 Sweco/Borås.
Protokollförare: Niklas Egriell och Jane Ihrfors
Stationsnamn och nr (markera nr på karta): 3
Koordinater (Sweref 99TM): 1329226, 57822592
Provsträckans längd (3-8 m?): 8,9
Vattendragets bredd på sträckan (m, fåran, inte vattentäckt bredd): 7,8
Dominerande bottensubstrat (finsed, sand, grus, sten, block?): grus, sten, block
Strandzonens form (svämplan, brant naturlig kant, brant artificiell etc?): Naturlig och svämplan mest på sydsidan
Övrig notering (t.ex. observerad fisk, musslor, märkning, kännetecken:
Nedan följer för ifyllnad vid respektive flöde:
Ca 300 l/s Datum: 2021-06-29
Ungefärlig medeldjup (m): 0,21
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 7
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 95
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,38
Foton nr (x-x):
Ca 400 l/s
Datum: 2021-08-10
Ungefärlig medeldjup (m): 0,24
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 7,5
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 97
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,44
Foton nr (x-x):
Ca 500 l/s
Datum: 2021-04-14
Ungefärlig medeldjup (m): 0,25
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 7,65
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 98
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,46
Foton nr (x-x):
Ca 700 l/s Datum: 2021-04-16
Ungefärlig medeldjup (m): 0,28
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 7,70
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 99
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,50
Foton nr (x-x): 13-16

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,44
0,40
0,31

0,38

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,5
0,5
0,33

0,44

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,53
0,51
0,35

0,46

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,62
0,46
0,41

0,50

Protokoll Provtappningsundersökning Tolken April 2021 Sweco/Borås.
Protokollförare: Niklas Egriell och Jane Ihrfors
Stationsnamn och nr (markera nr på karta): 4
Koordinater (Sweref 99TM): 1329396, 5781766
Provsträckans längd (3-8 m?): 4,3
Vattendragets bredd på sträckan (m, fåran, inte vattentäckt bredd): 5,8
Ekskulisive sidofåra/svämplan, rot till stenblock
Dominerande bottensubstrat (finsed, sand, grus, sten, block?): Grus, sten, finsed, sand
Strandzonens form (svämplan, brant naturlig kant, brant artificiell etc?): naturligt svämplan, svagt rensat
Övrig notering (t.ex. observerad fisk, musslor, märkning, kännetecken: enstaka näckmossa
Nedan följer för ifyllnad vid respektive flöde:
Ca 300 l/s
Datum: 2021-06-29
Ungefärlig medeldjup (m): 0,22
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 5,8
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 100
mycket bråte
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,52
Foton nr (x-x):

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,50
0,55
0,51
0,52

Ca 400 l/s från Tolken
Datum: 2021-08-10
Ungefärlig medeldjup (m): 0,27
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 5,8
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 100
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,44
Foton nr (x-x):

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,44
0,47
0,41
0,44

Ca 500 l/s
Datum: 2021-04-14
Ungefärlig medeldjup (m): 0,30
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 5,8
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 100
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,44
Foton nr (x-x):

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,43
0,47
0,42
0,44

Ca 700 l/s Datum: 2021-04-16
Ungefärlig medeldjup (m): 0,37
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 8,2
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 100
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,42
Foton nr (x-x):

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,45
0,42
0,40
0,42

Protokoll Provtappningsundersökning Tolken April 2021 Sweco/Borås.
Protokollförare: Niklas Egriell och Jane Ihrfors
Stationsnamn och nr (markera nr på karta): 5 Gingri/Mölarp
Koordinater (Sweref 99TM): 1302029, 5781283
Provsträckans längd (3-8 m?): 4
Vattendragets bredd på sträckan (m, fåran, inte vattentäckt bredd): 15
Dominerande bottensubstrat (finsed, sand, grus, sten, block?): block, sten, grus
Strandzonens form (svämplan, brant naturlig kant, brant artificiell etc?): vänster stensatt, höger delvis naturlig
Övrig notering (t.ex. observerad fisk, musslor, märkning, kännetecken: observerade fåglar: strömstare, storskrak och forsärla
Nedan följer för ifyllnad vid respektive flöde:
Ca 300 l/s från Tolken-Flöde avläst/beräknat: 1,4 m3/s Datum: 2021-06-29
Ungefärlig medeldjup (m): 0,2
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 14,2
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 70
20% blottlagt i mitten
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0.51
Foton nr (x-x):

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,55
0,36
0,62
0,51

Ca 400 l/s från Tolken-Flöde avläst/beräknat: 2,2 m3/s Datum: 2021-08-10
Ungefärlig medeldjup (m): 0,27
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 14,8
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 90
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,57
Foton nr (x-x):

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,67
0,5
0,56
0,57

Ca 500 l/s från Tolken-Flöde avläst/beräknat: 3,05 m3/s Datum: 2021-04-14
Ungefärlig medeldjup (m): 0,32
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 14,9
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 99
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,70
Foton nr (x-x):

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,49
1,18
0,42
0,7

Ca 700 l/s från Tolken-Flöde avläst/beräknat: 3,1 m3/s Datum: 2021-04-16
Ungefärlig medeldjup (m): 0,33
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 14,9
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 98%, stenar i dagen
Vä sida Mitten
Hö sida Medel
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,64
0,55
1,01
0,37
0,64
Foton nr (x-x):

Protokoll Provtappningsundersökning Tolken April 2021 Sweco/Borås.
Protokollförare: Niklas Egriell och Jane Ihrfors
Stationsnamn och nr (markera nr på karta): 6 Gingri/Mölarp
Koordinater (Sweref 99TM): 130124, 5780950
Provsträckans längd (3-8 m?): 7
Vattendragets bredd på sträckan (m, fåran, inte vattentäckt bredd): 16,3
Dominerande bottensubstrat (finsed, sand, grus, sten, block?): block, sten, grus
Strandzonens form (svämplan, brant naturlig kant, brant artificiell etc?): naturlig
Övrig notering (t.ex. observerad fisk, musslor, märkning, kännetecken: bifåra, lågor, lekbank på vänster sida
Nedan följer för ifyllnad vid respektive flöde:
Ca 300 l/s från Tolken-Flöde avläst|beräknat 0,56 m3/s
Datum: 2021-06-29
Ungefärlig medeldjup (m): 0,16
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 11
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 70
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,33
Foton nr (x-x):

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,24
0,40
0,33
0,32

Ca 400 l/s från Tolken-Flöde avläst/beräknat 1,38 m3/s Datum: 2021-08-10
Ungefärlig medeldjup (m): 0,20
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 15
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 85
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,46
Foton nr (x-x):

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,29
0,5
0,58
0,46

Ca 500 l/s från Tolken-Flöde avläst/beräknat 2,98 m3 /s
Datum: 2021-04-14
Ungefärlig medeldjup (m): 0,28
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 16,1
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 98%
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,66
Foton nr (x-x):

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,5
0,8
0,68
0,66

Ca 700 l/s från Tolken- Flöde avläst/beräknat 2,64 m3/s
Datum: 2021-04-16
Ungefärlig medeldjup (m): 0,29
Vattentäckt bredd på ytan (m, medel): 16
Vattentäckt procent på ytan (m, medel i femprocentsintervaller, 80, 85,): 97
Vattenhastighet (m/s, mät mot tumstock på 2 m,= 2 / xs): 0,57
Foton nr (x-x):

Vä sida Mitten
Hö sida Medel
0,50
0,63
0,57
0,57

Vattenhastigheter och täckningsgrader i Viskan
Yta nr/Tappning (l/s)
1/300
2/300
3/300
4/300
5/300
6/300

Medel vid ca 300 l/s
Yta nr/Tappning (l/s)
1/400
2/400
3/400
4/400
5/400
6/400

Medel vid ca 400 l/s
Yta nr/Tappning (l/s)
1/500
2/500
3/500
4/500
5/500
6/500

Medel vid ca 500 l/s
Yta nr/Tappning (l/s)
1/700
2/700
3/700
4/700
5/700
6/700

Medel vid ca 700 l/s

Bilaga 3

V Vänster V Mitt V Höger V Medel (m/s) Bedömd vattentäckningsgrad (%)
Anteckning
0,27
0,34
0,33
0,31
95
0,16
0,37
0,23
0,25
92
0,44
0,40
0,31
0,38
95
0,50
0,55
0,51
0,52
100
0,55
0,36
0,62
0,51
70
0,24
0,40
0,33
0,32
70
Alla ytor utom nr 2
har överallt V>0,2
m/s. Täckningsgrad i
medel 85 %.
Lekbankar på yta nr 7
0,38
0,42
0,40
0,40
85 täckta till ca 30 %.
V Vänster V Mitt V Höger V Medel (m/s) Bedömd vattentäckningsgrad (%)
Anteckning
0,32
0,35
0,32
0,33
96
0,18
0,45
0,20
0,27
94
0,50
0,50
0,33
0,44
97
0,44
0,47
0,41
0,44
100
0,67
0,50
0,56
0,57
90
0,29
0,50
0,58
0,46
85
Alla ytor utom nr 2
har överallt V>0,2
m/s. Täckningsgrad i
medel 94 %.
Lekbankar på yta nr 7
0,40
0,46
0,40
0,42
94 täckta till ca 40 %.
V Vänster V Mitt V Höger V Medel (m/s) Bedömd vattentäckningsgrad (%)
Anteckning
0,35
0,37
0,26
0,33
97
0,20
0,46
0,19
0,28
95
0,53
0,51
0,35
0,46
98
0,43
0,47
0,42
0,44
100
0,49
1,18
0,42
0,70
99
0,50
0,80
0,68
0,66
98
Alla ytor utom nr 2
har överallt V>0,2
m/s. Täckningsgrad i
0,42
0,63
0,39
0,48
98 medel 98 %.
V Vänster V Mitt V Höger V Medel (m/s) Bedömd vattentäckningsgrad (%)
Anteckning
0,63
0,69
0,30
0,54
99
0,39
0,49
0,29
0,39
98
0,62
0,46
0,41
0,50
99
0,45
0,42
0,40
0,42
100
0,55
1,01
0,36
0,64
98
0,50
0,63
0,57
0,57
97
Alla ytor har överallt
V>0,2 m/s.
Täckningsgrad i medel
0,50
0,60
0,41
0,50
98 98 %.

VISKAN

BILAGA 4

Exempel på foton från provytor (jfr karta i bilaga 1) vid olika tappningar
från Tolken till Viskan
Provyta 1
Ca 300 l/s
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1

Inledning
Denna rapport innehåller en beskrivning och jämförelse av utredda lokaliseringsalternativ
som Borås Energi och Miljö AB (Bolaget) har genomfört för den vattentäkt för
dricksvattenändamål, som är föremål för en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, med
ytvattenuttag ur sjön Tolken som det ansökta alternativet.
För valet av lokalisering gäller miljöbalkens regler om val av plats, som framgår av
2 kap 6 § miljöbalken:
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Syftet med den ansökta vattentäkten är att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen
inför en väntad ökning av dricksvattenbehovet och begränsningar i befintlig produktionskapacitet. Syftet är även att öka redundansen i dricksvattenförsörjningen av Borås stad,
genom att inrätta en ny vattentäkt med god vattenkvalitet. Den nya vattentäkten ska
exempelvis kunna nyttjas under tiden som nuvarande Sjöbo vattenverk vid Öresjö
renoveras.
Kraven gäller enligt 2 kap 7 § miljöbalken i den utsträckning det inte kan anses orimligt att
uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder
och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
Enligt 17 § punkt 2 miljöbedömningsförordningen (2017:966), ska det i en
miljökonsekvensbeskrivning, som tas fram inom ramen för en specifik miljöbedömning,
redovisas möjliga alternativa platser och skälen för valet av plats med hänsyn till
skillnader i miljöeffekterna mellan den valda platsen och alternativen. Denna rapport hör
till miljökonsekvensbeskrivningen i ansökningsärendet avseende Tolken och utgör den
obligatoriska redovisningen enligt nämnd paragraf.

1.1

Genomförda utredningar
Bolaget har alltsedan slutet av 1990-talet låtit genomföra flertalet utredningar med
avseende på framtida vattenförsörjning av Borås stad. Utredningarna har avsett såväl
tänkbara ytvatten- som grundvattentäkter, samt en kombination av de båda, där ytvatten
via konstgjord infiltration fogas till grundvatten.
Under de senaste åren (2019–2020) genomfördes tre olika utredningar med hjälp av
konsultföretaget Sweco:
•

Handlingsplan för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning (2019-05-17) (bilaga A)

•

Handlingsplan för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning (2020-01-20) (bilaga B)

•

Förstudie dricksvattenförsörjning (2020-04-04) (bilaga C)
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De utgår ifrån fem uppställda huvudkriterier för den framtida vattentäkten, benämnda
Genomförandetid, Leveranssäkerhet, Vattenkvalitet, Miljö & Socialt samt Ekonomi, som
vart och ett består av ett antal delkriterier (Figur 1).

Figur 1 Sammanställning av huvudkriterier (översta raden) och underliggande delkriterier, som
analyserats för att beskriva det övergripande målet – en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning i
Borås stad. (Figur från ”Handlingsplan för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning” (2020))

Utredda alternativ jämfördes med hjälp av en multikriterieanalys. För fyra av
huvudkriterierna - Genomförandetid, Leveranssäkerhet, Vattenkvalitet, Miljö & Socialt –
poängsattes alternativen efter hur pass väl de uppfyllde målsättningsnivåer för olika
delkriterier inom respektive huvudkriterium. Antalet poäng per kriterium viktades enligt
procentsatserna i Figur 2.
Planerad vattentäkt utgör en kritisk verksamhet för att tillförsäkra tillgång på dricksvatten
av god kvalitet i Borås stad. Kriterierna Leveranssäkerhet och Vattenkvalitet var därför de
två tyngst vägande i utredningarna.
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Figur 2 Huvudkriterier för framtida vattentäkt samt deras inbördes viktning. (Figur från
”Handlingsplan för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning” (2020))

Inom huvudkriteriet Ekonomi beräknades den bedömda totalkostnaden för de olika
alternativen. Kriteriet Ekonomi poängsattes inte. Istället dividerades den beräknade
totalkostnaden med det sammanlagda antalet poäng som respektive alternativ uppnått
vid bedömningen av huvudkriterierna Genomförandetid, Leveranssäkerhet, Vattenkvalitet
och Miljö & Socialt. På så sätt kunde alternativen jämföras med avseende på kostnad per
poäng.
Handlingsplanen från år 2019 hade ett brett angreppssätt och omfattade
ytvattenalternativ, grundvattenalternativ och konstgjord infiltration.
Handlingsplanen från år 2020 utgör en revidering av den tidigare handlingsplanen, vilken
genomfördes på grund av fördjupad information som erhölls i samband med arbetet med
förstudien (se nedan).
Förstudien från år 2020 avser en fördjupad studie av de tre ytvattenalternativen Frisjön,
Tolken och Säven. I förstudien studerades vissa delkriterier för den framtida vattentäkten
(bland annat vattenkapacitet) mera detaljerat än vad som varit fallet i arbetet med
handlingsplanen, vilket är bakgrunden till viss revidering av handlingsplanen år 2020.
Nedan sammanfattas innehållet i handlingsplanen 2020 och förstudien 2020.
1.1.1 Handlingsplanen 2020
I handlingsplanen från år 2020 utvärderades följande alternativ (se även Figur 3):
•

Tre ytvattentäkter (sjöarna Tolken, Säven och Frisjön)

•

Två grundvattentäkter (Bollebygd och Varnum)

•

Tre alternativ med konstgjord infiltration av ytvatten till grundvatten (ytvatten från
Gesebols sjö till grundvattentäkten i Bollebygd, ytvatten från sjön Tolken till
grundvattentäkten i Varnum samt ytvatten från sjön Tolken till grundvattentäkten i
Dalsjöfors)

repo001.docx 2015-10-05

3(20)
RAPPORT
2021-11-30
TOLKEN - MKB

BA \\segotfs003\projekt\21313\13012634_tillståndsansökan_tolken_ytvattentäkt\000\19 original\mkb\bilagor
mkb\lokaliseringsalternativ\lokaliseringsalternativ_211130.docx

För grundvattenalternativen och två av alternativen med konstgjord infiltration (ytvatten
från Gesebols sjö till grundvattentäkten i Bollebygd samt ytvatten från sjön Tolken till
grundvattentäkten i Dalsjöfors) utreddes även en variant där alternativen kombinerades
med en utbyggnad av Sjöbo vattenverk, för att kompensera för dessa alternativs
begränsade kapacitet. Detta redovisas inte vidare nedan, eftersom ett av syftena med det
ansökta vattenuttaget är att det ska kunna ersätta nuvarande vattenuttag ur Öresjö,
medan det befintliga Sjöbo vattenverk byggs om eller eventuellt utsätts för en störning
som omöjliggör dricksvattenproduktion. Alternativ som inbegriper en utbyggnad av Sjöbo
vattenverk utgör således inga realistiska alternativ.

Figur 3 Utredda alternativ i handlingsplanen, inklusive utredda tänkbara placeringar av ledningar
och vattenverk. (Figur från ”Handlingsplan för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning” (2020))

Resultatet av utvärderingen framgår av Figur 4.
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Figur 4 Alternativen i handlingsplanen och deras totala poäng (skala 0-10) fördelat på
huvudkriterier. (Figur från ”Handlingsplan för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning” (2020))

Alternativens totala poäng dividerades sedan med beräknade kostnader för respektive
alternativ (Figur 5).
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Figur 5 Beräknad totalkostnad per poäng, samt rekommenderade handlingsalternativ för respektive
redundansnivå markerade i grön färg. (Figur från ”Handlingsplan för en långsiktigt hållbar
vattenförsörjning” (2020))

Handlingsplanen 2020 utgick ifrån tre olika redundansnivåer;
I.

Redundansnivå 1 – 85 % av medeldygnsförbrukningen år 2050 kan levereras
under minst 52 veckor

II.

Redundansnivå 2 – 85 % av medeldygnsförbrukningen år 2050 kan levereras
under minst 26 veckor

III.

Redundansnivå 3 (nödnivå) – mindre än 10 000 m3/dygn kan levereras

Enligt handlingsplanens resultat fanns det två alternativ som skulle klara redundansnivå 1
(sjöarna Säven och Frisjön). Två alternativ skulle klara redundansnivå 2 (sjön Tolken
samt alternativet med infiltration av ytvatten från Tolken till grundvattentäkten i Varnum).
Resterande fyra alternativ skulle endast klara redundansnivå 3. Detta visas i Figur 5.
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1.1.2 Förstudien 2020
Baserat på arbetet med handlingsplanen, men även den samlade kunskap som erhållits
genom de talrika utredningar som gjorts under årens lopp, beslutades att låta genomföra
en förstudie avseende de tre ytvattenalternativen Tolken, Frisjön och Säven (Figur 6).

Figur 6 Alternativ Tolken, Säven och Frisjön samt föreslagen ledningssträckning från respektive
alternativ. (Figur från ”Förstudie dricksvattenförsörjning” (2020))

Syftet med förstudien var bland annat att ytterligare utreda uttagskapaciteten i Frisjön,
Tolken och Säven, fördjupa kunskapen om sjöarnas vattenkvalitet och rekommendera
alternativ för framtida vattenförsörjning.
Som nämnts i avsnitt 1.1.1 uppnår Frisjön och Säven enligt handlingsplanen 2020
redundansnivå 1, medan Tolken uppnår redundansnivå 2. Enligt handlingsplanen 2020
uppvisar Tolken högre råvattenkvalitet än Frisjön och Säven, vilket var ett tungt vägande
skäl till att Tolken skulle omfattas av förstudien, trots den enligt handlingsplanen lägre
redundansnivån. Alternativet med infiltration av ytvatten från Tolken till grundvattenrepo001.docx 2015-10-05
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förekomsten i Varnum, som även det uppnådde redundansnivå 2 enligt handlingsplanen,
avfördes däremot från vidare utredning. Detta berodde på att alternativet hade den
överlägset högsta kostnaden per poäng i handlingsplanen (Figur 5).
I förstudien gjordes en fördjupad studie av delkriterierna Reservkapacitet (under
huvudkriteriet Leveranssäkerhet), Råvattenkvalitet (under huvudkriteriet Vattenkvalitet),
Investering samt Drift och underhåll (de båda sistnämnda under huvudkriteriet Ekonomi),
se Figur 1. Förstudien omfattade bland annat en regleringssimulering, där ett
råvattenuttag som motsvarade prognosticerat medeldygnsuttag år 2050 (370 l/s)
simulerades i de tre alternativen. De huvudsakliga resultaten från förstudien återges i
beskrivningen av de tre alternativen i avsnitten nedan.

2

Alternativ 1 – Tolken (ansökt alternativ)
Tolken är belägen ca 225 m.ö.h. och tillhör Viskans avrinningsområde. Sjön ligger i
kommunerna Borås och Ulricehamn och har en areal på 11,8 km2. Tolkens volym är
beräknad till ca 95 miljoner m3, med ett medeldjup på 8,4 meter och ett maxdjup uppmätt
till 27 meter.
Enligt VISS klassificeras Tolken med måttlig ekologisk status, på grund av att kvalitetsfaktorerna fisk och syrgas är negativt påverkade. God kemisk status uppnås inte på
grund av att halter av miljögifter har påvisats över angivna riktvärden. VISS har
identifierat atmosfärisk deposition av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar samt okänd påverkan av kadmium och kadmiumföreningar. Nytagna prover
och historiska data visar att halterna av nämnda ämnen understiger Livsmedelsverkets
riktvärden.
Tolken är nivåreglerad på grund av att sjön nyttjas för vattenkraft (Figur 7). För Tolken
finns en gällande vattendom upprättad 1928 (Ärende 22-1928), som ger rätt till en
regleringshöjd på ca 2,4 m. Normalt sett regleras Tolken dock inom ett intervall på endast
ca 1,2 meter. Vid en nivå på ca 1,2 meter över sänkningsgränsen börjar boende tycka att
nivån är för låg eftersom vattnet blir grunt i vikarna och det blir lite svårare att ta sig ut
med båt. Domen beskriver inte krav på minimitappning. Istället står beskrivet att dämmet
kan stängas helt. I förstudiens regleringssimulering ansattes dock minimitappningen till
10 % av medeltillrinningen, motsvarande 0,11 m3/s. Ansatt minimitappning baserades på
rekommendationen i Naturvårdsverkets rapport 5292 (Miljökvalitetsnormer för
flöden/rinnande vatten). Enligt rekommendationen bör minimiflödet anpassas till ca
10-40 % av medelvattenföringen, där den övre delen av spannet rekommenderas för
vatten med laxfisk.
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Figur 7 Reglering vid Tolkens utlopp. (Foto från (Bydén, Lind, & Nielsen, 2004))

Simuleringarna visade att det är möjligt att bruka Tolken som dricksvattenkälla. Råvattenuttaget i simuleringen (370 l/s) utgör ca 33 % av medeltillrinningen till sjön, men tack vare
sjöns stora magasinsvolym och hög sjöprocent kommer det att finnas volym kvar i sjön,
även under de torraste perioderna.

2.1

Naturvärden
Tolken berörs av två små naturreservat i den södra delen av sjön, samt ett djur- och
växtskyddsområde (fågelskyddsområde) på och omkring ön Lindö (Figur 8).
I övrigt omfattas sjön inte av några skyddade områden med avseende på naturvärden.
Tolken mynnar i Viskan, som långt nedströms utloppet från Tolken (strax före och vid
inloppet till Öresjö) berörs av Natura 2000-området Mölarp och Kröklingshage, som även
är ett naturreservat, samt ett riksintresseområde avseende naturvården. Natura 2000området Mölarp och Kröklingshage är särskilt betydelsefullt för häckande och migrerande
sjöfågel.
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Figur 8 Skyddade områden med avseende på naturvärden kring Tolken. (Källa: Skyddad natur,
Naturvårdsverket.) Ljusgrön skraffering = riksintresse naturvård. Blå skraffering = Natura 2000område. Klargrönt område = naturreservat. Gul markering = djur- och växtskyddsområde.

Enligt en naturvärdesbedömning av stora sjöar i Borås kommun, genomförd år 2004
(Miljöskyddskontoret, 2004), håller Tolken den näst högsta naturvärdesklassen (klass 2 –
högt naturvärde). Sjön är näringsfattig och till stor del omgiven av bebyggelse. Enligt
(Miljöskyddskontoret, 2004) är sjön tämligen artrik med inslag av en del sällsynta arter.
Nostoc zetterstedtii (blågrön alg), trubbnate och styvt braxengräs finns i sjön.
Som framgår av samrådsunderlaget inför den nu aktuella ansökan, finns häckande
storlom vid Tolken. Bland häckande fågelarter finns även bland annat grönbena,
sångsvan, fisktärna, strandskata och skäggdopping.
Fiskgjuse häckar vissa år i Tolkens omgivningar. Bland fiskarterna i sjön finns bland
annat gös, lake, sik, siklöja, ål, öring, abborre, gädda, mört och sutare, enligt
samrådsunderlaget. I tillflöden till sjön har bland annat öring, ål och lake fångats vid
elfisken. Tolken kalkas inte.

3

Alternativ 2 – Frisjön
Frisjön är belägen ca 122 m.ö.h. och tillhör Viskans avrinningsområde. Sjön ligger i
kommunerna Borås och Mark och har en areal på 7,1 km2. Frisjöns volym är beräknad till
ca 47 miljoner m3, med ett medeldjup på 6,9 m och ett maxdjup uppmätt till 30,5 m.
Enligt VISS klassificeras Frisjön med måttlig ekologisk status på grund av att
kvalitetsfaktorn fisk är negativt påverkad. Sjön uppnår inte god kemisk status på grund av
att halter av miljögifter har påvisats över angivna riktvärden. VISS har identifierat
atmosfärisk deposition av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar.
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Frisjön är nivåreglerad på grund av att sjön nyttjas för vattenkraft. Nedströms sjöns utlopp
i Häggån finns ett kraftverk som drivs av Bolaget (Häggårda kraftverk). Frisjön har en
gällande vattendom upprättad 1925 (Ärende 9-1925), enligt vilken regleringshöjden är
1,9 m. Det är tveksamt om domen egentligen beskriver en konkret minimitappning. Enligt
vattendomen får avtappningen ”nedgå till 0,33 m³/s under 5 timmar om dygnet då
kraftstationen i övrigt varit i drift”. Vidare gäller att ”under dagar då kraftstationen står stilla
längre än 5 timmar så skall efter 5 timmar och till dess kraftstationen startar igen tappning
ske med minst 1,5 m³/s”.
Den tolkning som gjorts av domen i förstudien samt det faktum att Bolagets kraftverk
nedströms utloppet är anpassat för ett minsta flöde om 1,5 m3/s, har resulterat i att den
minimitappning som använts vid regleringssimuleringen uppgått till 1,5 m 3/s.
Simuleringarna i förstudien visade att det inte är möjligt att bruka Frisjön som dricksvattenkälla under rådande förutsättningar. En minimitappning av sjön på 1,5 m³/s
motsvarar i sig så mycket som ca 56 % av medeltillrinningen. Enbart minimitappningen
leder sannolikt till att det finns problem med att upprätthålla nivån i sjön. Om det
planerade råvattenuttaget alls skulle vara möjligt, förutsätter detta en omprövning av
gällande vattendom. Frisjön har avförts från vidare utredning på grund av den nuvarande
minimitappningen samt sämre råvattenkvalitet.

3.1

Naturvärden
Frisjön berörs inte av några skyddade områden med avseende på naturvärden (Figur 9),
med undantag av ett antal djur- och växtskyddsområden. Frisjön mynnar i Häggån, som
omfattas av Natura 2000-området Tattarströmmarna en bit nedströms Frisjöns utlopp.
Natura 2000-området ligger även nedströms det vattenkraftverk för vilket Frisjön regleras.
I Natura 2000-området är det naturtypen svämlövskog samt flodpärlmussla som utgör de
utpekade bevarandevärdena.
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Figur 9 Skyddade områden med avseende på naturvärden kring Frisjön. (Källa: Skyddad natur,
Naturvårdsverket.) Ljusgrön skraffering = riksintresse naturvård. Blå skraffering = Natura 2000område. Gul markering = djur- och växtskyddsområde.

Enligt bevarandeplanen för Natura 2000-området bör regleringen av Frisjön ses över med
syfte att åstadkomma en vattenregim som minimerar risken för nolltappning och med en
minimitappning som inte medför bestående biologiska skador i Tattarströmmarna. Här
anges även att det vore önskvärt med en omprövning av gällande vattendom, i syfte att
förbättra rådande förhållanden för bevarandevärdena (förf. anm.).
Enligt en naturvärdesbedömning genomförd år 2004 (Miljöskyddskontoret, 2004) har
Frisjön befunnits hålla högsta naturvärdesklass (klass 1 – högsta naturvärde). Den är en
typisk näringsfattig skogssjö som omges av stora barrskogar omväxlande med små
skogsjordbruk. Vid tiden för naturvärdesbedömningen hade Frisjön kommunens största
population av häckande storlom (5 par). Enligt samma källa fanns det även ett häckande
fiskgjusepar.
Sjön har en rik fiskfauna med ett femtontal förekommande arter, däribland sik, siklöja,
gärs, lake, benlöja, nors, bergsimpa och gös. I Frisjön finns signalkräftor och eventuellt
också flodkräftor. Frisjön kalkas.

4

Alternativ 3 – Säven
Säven är belägen ca 155 m.ö.h. och tillhör Göta älvs avrinningsområde. Sjön ligger i
kommunerna Borås och Vårgårda och har en areal på 11,8 km 2. Sävens volym är
beräknad till ca 123 miljoner m3, med ett medeldjup på 10,1 m och ett maxdjup uppmätt
till ca 34 m.
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Enligt VISS klassificeras Säven med måttlig ekologisk status på grund av att
kvalitetsfaktorn fisk är negativt påverkad av bristande förmåga att vandra fritt (p.g.a.
reglering nedströms Säven (förf. anm.)). Sjön uppnår inte god kemisk status på grund av
att halter av miljögifter har påvisats över angivna riktvärden. VISS har identifierat
atmosfärisk deposition av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar.
I förstudien anges att det saknas information om vattendomar som berör Säven. I
förstudiens regleringssimulering ansattes minimitappningen till 20 % av medeltillrinningen, motsvarande 0,6 m³/s. Denna minimitappning är mera konservativ än den
ansatta minimitappningen från Tolken (10 % av medeltillrinningen), se avsnitt 2, vilket
beror på antagandet att Säven är oreglerad.
Senare har det framkommit annan information rörande reglering av Säven. Enligt
(Jägrud, 2004) regleras Säven genom ett dämme vid Sävsjöos ca 600 m nedströms
Sävens utlopp (Figur 10).

Figur 10 Dämmet vid Sävsjöos (Foto: David Klemetz)

Det finns ingen vattendom för denna reglering men regleringen görs av hävd och rätten
att reglera Säven tillhör ägarna av Lagmansholm som ligger nedströms Vårgårda. Sedan
år 1997 arrenderar Sävens regleringsförening (som består av huvudmännen för ett antal
kraftverk nedströms Säven) dammen vid Sävsjöos. Enligt en överenskommelse med
Länsstyrelsen år 2006, har Sävens regleringsförening åtagit sig att under perioden
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10 maj till 1 november reglera vattennivån med luckorna i regleringsdammen. Nivån i
Säven får aldrig bli högre än 27 centimeter under dammkrönet (+155,3 m).
Ytterligare några hundra meter nedströms ligger Långareds kraftverk. Av gällande
vattendom (akt nr 20/1934) framgår att dygnsreglering får ske ”under skibordshöjden”
men att ”för varje dygn skall framsläppas en vattenmängd motsvarande tillrinningen under
dygnet” (Jägrud, 2004). Regleringen vid Långareds kraftverk bedöms inte påverka sjön
Säven.
Simuleringarna i förstudien visar att det skulle vara möjligt att bruka Säven som
dricksvattenkälla, men en regleringsprincip med mer vattenhushållning (det vill säga lägre
minimitappning) skulle sannolikt behöva tillämpas. Råvattenuttaget om 370 l/s motsvarar
ca 13 % av medeltillrinningen till Säven.
Nya inmätningar, utförda hösten 2021, visar att det strax uppströms dämmet och vid
Sävens utlopp finns tröskelnivåer i bottentopografin som är begränsande och dämmande,
se Figur 11 och Figur 12.

Figur 11 Inmätning av dämme och
bottentopografi, utförd hösten 2021

Regleramplituden bedöms utifrån de nya uppgifterna vara ca 0,7 m, se Figur 12, vilket är
ca 0,5 m lägre än vad som angavs i förstudien (1,2 m). Den minskade regleramplituden
medför betydande begränsningar att reglera vattenståndet i Säven, vilket innebär att
Säven, utifrån gällande reglermöjlighet, troligen inte har en tillräcklig reglervolym för att
kunna fungera som en framtida vattentäkt åt Borås stad.
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Figur 12 Uppgifter från inmätning utförd hösten 2021 av dämme och bottentopografi.

4.1

Naturvärden
Sjön Säven berörs inte av något skyddat område avseende naturvärden (Figur 13).
Säven mynnar i Säveån, som däremot omfattas av riksintresse naturvård.

Figur 13 Skyddade områden med avseende på naturvärden kring sjön Säven. (Källa: Skyddad
natur, Naturvårdsverket) Ljusgrön skraffering = riksintresse naturvård. Mörkgrön skraffering =
naturreservat. Blå skraffering = Natura 2000-område.
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Enligt en naturvärdesbedömning genomförd år 2004 (Miljöskyddskontoret, 2004) har
Säven befunnits hålla högsta naturvärdesklass (klass 1 – högsta naturvärde). Här
förekommer häckande storlom och eventuellt även skäggdopping, enligt samma källa.
Även fiskgjuse och lärkfalk uppgavs häcka i anslutning till sjön. Sjön uppges ha en
mycket artrik fiskfauna, med bl.a. arter såsom röding, sik, siklöja, benlöja, lake, gös, gärs
och stensimpa.
Sävens utlopp är relativt grunt och har kvar vissa viktiga ekologiska strukturer och
funktioner. Bland annat delar Säveån där upp sig i delfåror vid små öar (se Figur 14).

Figur 14 Sävens utlopp är relativt grunt och har kvar vissa viktiga ekologiska strukturer.
Kartkälla: Länsstyrelsen.

I delfårorna finns grundare steniga och sandiga miljöer. Naturcentrum har på uppdrag av
Vårgårda kommun biotopkarterat Säveåns utflöde (Ingvarsson P. 2013). I rapporten
beskrivs att utflödet bör betraktas som nyckelbiotop av typ ”storblockig sträcka i sjöutlopp”
vilken har mycket höga värden. Byringskullen nedströms bedöms också ingå som
nyckelbiotop av typ ”Kvillområden”.
Sjön omges av skog med inslag av kulturmarker samt bebyggelse i sydväst. Sjön och
dess omgivningar är flitigt utnyttjade av det rörliga friluftslivet. Säven kalkas inte.
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5

Motivering av valt alternativ
Sammanfattningsvis har förstudien resulterat i följande slutsatser:
•

Både Tolken och Säven kommer att kunna ha långsiktiga uttag av råvatten.
Inmätningar, utförda hösten 2021 (d.v.s. efter förstudiens färdigställande), visar
dock att det finns betydande begränsningar av möjligheten att reglera
vattenståndet i Säven, vilket innebär att Säven troligen inte har en tillräcklig
reglervolym för att kunna fungera som en framtida vattentäkt åt Borås stad.

•

Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som
dricksvattenkälla under rådande förutsättningar. Den (mestadels) höga
minimitappningen leder sannolikt till att det redan idag finns problem med att
upprätthålla nivån i sjön och att konsekvenserna för omgivningen skulle bli
svårare att hantera ifall sjön i framtiden utnyttjas som råvattentäkt.

•

Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna fungera som
råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet. Säven bedöms ha näst
bäst förutsättningar kapacitetsmässigt.

•

Tolken har den bästa vattenkvaliteten med avseende på kategorierna organiska
föreningar, färg, aluminium och övriga kemiska parametrar samt alkalisering.

•

Investeringskostnaden i vattenverk, tryckstegringsstationer och
överföringsledningar är lika för Tolken och Frisjön. Säven har lägre
investeringskostnad på grund av att ledningssträckan från Säven till Borås är
kortare än motsvarande sträckor från Tolken och Frisjön till Borås.

•

Drift- och underhållskostnaderna (översiktligt beräknade i förstudien) är lägst för
Tolken eftersom kostnaderna för att rena vattnet är lägst samtidigt som
kostnaden för att pumpa vatten till Borås tätort är lägst för detta alternativ. Frisjön
har högst kostnader för att pumpa råvatten till vattenverk och vidare till
distributionsnätet varför detta alternativ är mest kostsamt. Drift- och
underhållskostnader för Säven beräknas vara högre än Tolkens men lägre än
Frisjöns.

•

Tolken bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet.

Utöver ovanstående slutsatser uppvisar alternativ Tolken även vissa ytterligare praktiska
fördelar jämfört med Frisjön och Säven. Alternativ Tolken innebär att det nya vattenverket
kommer att kunna leverera vatten utan tryckhöjning (bortsett från nödvändig pumpning
vid vattenverket) både till den lägst liggande delen av Borås stad (den så kallade
”lågzonen”), som utgörs av innerstaden, och till den högre liggande delen i öster (”östra
högzonen”). Denna möjlighet saknas i de andra två alternativen, där det nya vattenverket
endast kommer att kunna leverera direkt till ”lågzonen”, varifrån vattnet sedan måste
pumpas vidare till övriga delar av staden. Detta innebär även en fördel ur miljösynpunkt
för alternativ Tolken, eftersom det krävs mindre energi för att distribuera vattnet än i de
två andra alternativen.
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Med alternativ Tolken finns dessutom möjligheten att försörja samhället Dalsjöfors,
beläget mellan Tolken och Borås stad, med hjälp av vatten från både det nya
vattenverket och det befintliga Sjöbo vattenverk. På så sätt innebär alternativ Tolken en
ökad redundans i vattenförsörjningen av inte bara Borås stad, utan även av Dalsjöfors.
Denna möjlighet saknas i de andra två alternativen.
Avseende naturmiljö kan följande slutsatser dras:
Frisjön är avförd från vidare utredning av bland annat kapacitetsskäl och jämförs därför
inte med Tolken och Säven vad gäller påverkan på naturvärden. Icke desto mindre kan
det kort påpekas att Frisjön enligt naturvärdesbedömningen av stora sjöar år 2004
(Miljöskyddskontoret, 2004) håller högsta naturvärde (klass 1 av 4) samt att
minimitappningen av Frisjön är av betydelse för bevarandevärdena i det nedströms
liggande Natura 2000-området Tattarströmmarna.
Av naturvärdesbedömningen (Miljöskyddskontoret, 2004) framgår det att Säven har
högsta naturvärde (klass 1 av 4), medan Tolken har ett högt naturvärde (klass 2 av 4).
Säven har i utloppet kvar vissa viktiga ekologiska strukturer med akvatiska
nyckelbiotoper, medan Tolkens utlopp inte har sådana kvalitéer. Säven är i praktiken
svagt reglerad, medan Tolken däremot har en sedan länge etablerad vattenreglering med
fokus på elproduktion i Viskan. Eftersom det nedströms Tolken finns större
vattenkraftverk och då Vattenfalls tillstånd till reglering av Tolken medför en möjlighet att
reglera sjönivån med nästan 2,5 m, är befintlig påverkan i Tolken större än i Säven.
Detta innebär att en förändrad reglering av Säven sannolikt skulle innebära en större
påverkan på miljöförhållandena i Säven och nedströms liggande Säveån, än en justering
av den befintliga vattenregleringen av Tolken skulle innebära för Tolken och nedströms
liggande Viskan.
Vid en sammantagen bedömning av miljöaspekter samt praktiska och ekonomiska
aspekter bedöms Tolken utgöra det lämpligaste alternativet för en ny vattentäkt.

6

Avfört alternativ – Öresjö
Under samrådsprocessen har det framförts synpunkter och frågor som rör möjligheten att
nyttja sjön Öresjö för ytterligare vattenuttag, utöver det befintliga vattenuttaget,
exempelvis genom att anlägga ytterligare ett vattenverk vid Öresjö. Det är därför på sin
plats att kortfattat avhandla detta alternativ i denna rapport.
Ytterligare vattenuttag ur Öresjö bedöms inte utgöra ett realistiskt alternativ och det har
därför heller aldrig utretts i detalj. Utgångspunkten för lokaliseringen av det planerade,
nya vattenuttaget har varit att nyttja en ny vattentäkt (det vill säga en annan än den som i
dagsläget försörjer Borås med dricksvatten) för att på så sätt öka leveranssäkerheten och
minska sårbarheten i systemet. Genom att använda en annan vattentäkt än Öresjö,
minimeras risken att stadens vattenförsörjning hotas på grund av föroreningar i samband
med exempelvis en olycka. Vidare innebär användandet av en annan vattentäkt att det
nya vattenverket läggs på annan plats än det befintliga, vilket minskar risken för att båda
vattenverken skulle slås ut vid eventuellt sabotage eller liknande.
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Alternativ Tolken avrinner till Viskan, som sedan åtskilliga kilometer nedströms sedan
rinner ut i Öresjö. I samrådsskedet har det även framförts att ett vattenuttag ur Tolken i
princip motsvarar uttag av vatten som likaväl skulle ha kunnat hämtas ut längre
nedströms, det vill säga i Öresjö, vilket – efter vad som får förstås – skulle tala för
alternativ Öresjö.
Med anledning av dessa synpunkter bör det poängteras att det dels sker en avsevärd
tillrinning till Viskan (och sedermera Öresjö) nedströms Tolken, dels att alternativ Tolken
uppvisar de fördelar med att använda en annan vattentäkt än Öresjö som eftersträvas i
projektet. Alternativ Tolken minimerar risken för att vattenförsörjningen skulle hotas på
grund av föroreningar, eftersom det är osannolikt att både Öresjö och Tolken skulle
förorenas samtidigt vid en eventuell olycka. I Tolkens närområde är det främst trafiken på
närbelägna riksväg 40 som medför risk för olyckor med potentiella utsläpp. Riksväg 40
passerar Tolken nedströms dess utlopp i Viskan, vilket innebär att ett eventuellt utsläpp
snarare skulle drabba Viskan (och möjligen i förlängningen även Öresjö, om utsläppet är
stort) än Tolken.
Att föroreningar i händelse av en olycka som trots allt skulle drabba Tolken även skulle
påverka vattenproduktionen i Öresjö får betraktas som högst osannolikt, på grund av den
mycket stora utspädningseffekt som uppstår dels i sjön, dels längs den långa sträckan
från Tolken till Öresjö.
Alternativ Tolken innebär även att det nya vattenverket hamnar på långt avstånd från det
befintliga.
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Sammanfattning
Vattenbehovet i Borås kommun förväntas öka i framtiden till följd av att kommunen växer,
samt till följd av expansion av verksamhetsområdet för VA. Det har beräknats att
vattenbehovet kommer överskrida dagens produktionskapacitet i Sjöbo vattenverk
omkring år 2026. Sjöbo vattenverk har dessutom ett behov av renovering. Därför finns
också ett behov av en alternativ försörjningskälla, som kan förse Borås kommun med
dricksvatten under tiden Sjöbo vattenverk är stängt på grund av renovering.
För att säkra den framtida vattenförsörjning önskas därför en ny alternativ, vattentäkt som
dels kan ersätta Sjöbo vattenverk under ombyggnationen men också avlasta Sjöbo
vattenverk och fungera som reservvattenförsörjning i händelse av oförutsedda avbrott.
Tidigare utredningar har genomförts av konsultföretaget COWI och Sweco.
Syftet med denna förstudie har varit att;
-

Utreda uttagskapaciteten i sjöarna Frisjön, Tolken och Säven.

-

Fördjupa kunskapen om sjöarnas vattenkvalitet.

-

Se över ledningsdragning och lokalisering av vattenverk för respektive sjö.

-

Beräkna drift- och underhållskostnader.

-

Belysa tillståndsprocessen för vattenverksamhet.

-

Rekommendera alternativ för framtida vattenförsörjning.

-

Ta fram förslag på fördjupade utredningar.

Förstudien har genomförts av medarbetare på Sweco i samarbete med personal inom
Borås Energi och miljö. Vattenprovtagning har genomförts i de tre sjöarna Tolken, Frisjön
och Säven. Vattenkvaliteten har beskrivits i sjöarna kopplat till en förväntad
reningsprocess för att kunna bedöma vilket råvatten som är mest fördelaktigt som ett
framtida dricksvatten för Borås stad. Kostnader har tagits fram för att beskriva framtida
drift- och underhållskostnader kopplade till sjöarnas olika vattenkvaliteter.
Tidigare föreslagna ledningsstråk från respektive sjö till vattenverk och befintligt
distributionsnät i Borås tätort har studerats. Investeringskostnader för ledningsdragning
och kostnader för pumpning av råvatten till vattenverk och vidare till distributionsnätet har
uppskattats utifrån höjdförhållanden och ledningsdimensioner.
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Utifrån resultaten har den tidigare genomförda bedömningen (Sweco 2019) uppdaterats,
se Figur A nedan. I denna förstudie har några kriterier studerats mer detaljerat detta
gäller genomförandetid (anläggningstid), leveranssäkerhet (reservvattenkapacitet),
vattenkvalitet (råvattenkvalitet, estetisk kvalitet), socialt och miljö (motstående intressen,
energiförbrukning och miljökonsekvenser) samt ekonomi.

Sweco
Skånegatan 3
Box 5397
SE 402 28 Göteborg, Sverige
Telefon +46 (0)31 62 75 00
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
RegNo: 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Nils-Petter Sköld

Mobil +46 (0)732 33 29 29
nils-petter.skold@sweco.se

Bilaga C

Figur A. Kriterier som har bedömts i denna förstudie.

De kriterier som studerats mer detaljerat i denna förstudie är markerade med svart kant.
Kriterier som är oförändrade av förstudiens resultat är skuggade medan kriterier som har
justerats efter uppdaterad kunskap är skarpa i färgen.
En samlad bedömning har gjorts av kriterierna och det kan konstateras att det är små
skillnader i poängsättningen mellan sjöarna Tolken (7,9 poäng) och Frisjön (7,4 poäng)
som ligger något högre än för sjön Säven (6,9 poäng). Tolken har i den samlade
bedömningen bedömts vara mest fördelaktig utifrån bedömda kriterier.
I bedömningen har samma viktning mellan huvudkriterierna har använts i förstudien som i
den tidigare bedömningen, (Handlingsplan för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning,
Sweco Environment AB, 20190517), se Figur B.

Figur B. Viktning av huvudkriterier i genomförda utredningar.
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De utredda alternativens totala kostnader över tid redovisas i Figur C, för en driftperiod på
30 år och en kalkylränta på 2% (vid rak amortering och exkluderad framtida diskontering).

Figur C. Totalkostnad över 30 år (undantaget ledningar som beräknats över 70 år), med avseende på
investeringskostnader för vattenverk och ledningar, räntekostnad, samt drift- och underhållskostnader.

Den totala kostnaden över tid är beräknad utifrån ett antagande om att hälften av Borås
Stads distribuerade vatten produceras vid Sjöbo Vattenverk och hälften produceras vid
det planerade nya vattenverket. Utifrån nuvarande underlag så är alternativen relativt lika
kostnadsmässigt även om Säven framstår som marginellt mer fördelaktigt än Tolken och
Frisjön.
Samtliga utredda alternativ kommer medföra signifikant förbättring i
dricksvattenförsörjningens motståndskraft mot oönskade händelser som till exempel torka
eller olyckor.

Det mest kostnadseffektiva alternativet har identifierats, se Figur D, genom att dividera
handlingsalternativens beräknade totalkostnad med deras bedömda totalpoäng.
Givet gällande viktning, att störst vikt läggs på vattenkvalitet och reservkapacitet, framstår
Tolken som det mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som
inriktningsalternativ för fortsatt utredning.
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Figur D. Beräknad totalkostnad per poäng, samt rekommenderat handlingsalternativ markerat med grön
kant.

Förstudien har resulterat i följande slutsatser:
✓

Sjöarna Tolken, Frisjön och Säven skulle alla teoretiskt kunna fungera som
råvattentäkter för Borås stad. Det finns dock stora skillnader när det gäller
långsiktig uttagskapacitet och vattenkvalitet.

✓

Sjön Tolken har ett relativt litet avrinningsområde men stor sjövolym. Volymen
vatten i Tolken är ungefär dubbelt så stor som volymen vatten i Frisjön. Sjön
Säven innehåller en något större volym vatten än Tolken. Både sjön Tolken och
Säven kommer att kunna ha långsiktiga uttag av råvatten.

✓

Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som
dricksvattenkälla under rådande förutsättningar. Den höga minimitappningen
leder sannolikt till att det redan idag finns problem med att upprätthålla nivån i
sjön och att konsekvenserna på omgivningen skulle bli svårare att hantera ifall
sjön i framtiden utnyttjas som råvattentäkt.

✓

Förstudien visar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna
fungera som råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet. Säven
bedöms ha näst bäst förutsättningar kapacitetsmässigt och skulle troligen kunna
fungera som vattentäkt också.

✓

Sjön Tolken har den bästa vattenkvaliteten med avseende på kategorierna
organiska föreningar, färg, aluminium och övriga kemiska parametrar samt
alkalisering.

✓

Generella bedömningar med avseende på framtida klimat har utförts i rapporten,
men behöver fördjupas ytterligare i kommande utredningsskede.
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✓

Investeringskostnaden i vattenverk, tryckstegringsstationer och
överföringsledningar är lika för Tolken och Frisjön. Säven har lägre
investeringskostnad på grund av att ledningssträckan från Säven till Borås är
kortare än motsvarande sträckor från Tolken och Frisjön till Borås.

✓

Drift och underhållskostnaderna är lägst för Tolken eftersom kostnaderna för att
rena vattnet är lägst vid vattenverket samtidigt som kostnaden för att pumpa
vatten till Borås tätort är lägst. Frisjön har högst kostnader för att pumpa råvatten
till vattenverk och vidare till distributionsnätet varför detta alternativ är mest
kostsamt.

✓

Poängbedömningen av de olika sjöarna har uppdaterats mot den tidigare
genomförda utredningen och ger Tolken högst poäng (7,9) följt av Frisjön (7,4)
och Säven (6,9)

✓

Alternativet Tolken bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet. Tolken
framstår som det mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som
inriktningsalternativ för fortsatt utredning.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund
Vattenbehovet i Borås kommun förväntas öka i framtiden till följd av att kommunen växer,
samt till följd av expansion av verksamhetsområdet för VA. Det har beräknats att
vattenbehovet kommer överskrida dagens produktionskapacitet i Sjöbo vattenverk
omkring ca år 2026. Sjöbo vattenverk har ett behov av renovering. Därför finns också ett
behov av en alternativ försörjningskälla, som kan förse Borås kommun med dricksvatten
under tiden Sjöbo vattenverk är stängt på grund av renovering.
För att säkra den framtida vattenförsörjning önskas därför en ny alternativ, vattentäkt som
dels kan ersätta Sjöbo vattenverk under ombyggnationen men också avlasta Sjöbo
vattenverk och fungera som reservvattenförsörjning i händelse av oförutsedda avbrott.
Det finns därmed ett behov av att öka produktionskapacitet inom Borås stad.
Konsultföretaget COWI har genomfört två utredningar, dels ”Utredning vattenverk, COWI
november 2018, dels ”Utredning vattenverk, PM Utvärdering av driftkostnader, Januari
2019.
I en tidigare genomförd utredning, ”Handlingsplan för en långsiktigt hållbar
vattenförsörjning, Sweco Environment AB” (20190517), studerades flera möjliga
vattenförsörjningsalternativ. För att klara det önskade framtida vattenbehovet på 85% av
år 2050s medeldygnsförbrukning under minst 52 veckor bedömdes 3 potentiella
ytvattentäkter i områden kring Borås, Frisjön, Tolken och Säven vara möjliga alternativ
som framtida råvattentäkter.
I den tidigare utredningen studerades sjöarnas uttagskapacitet och vattenkvalitet
översiktligt. För att få en säkrare bedömning av sjöarnas uttagskapacitet och
vattenkvalitet har denna förstudie genomförts. Inom förstudien har också de framtida driftoch underhållskostnaderna beräknats utifrån sjöarnas vattenkvalitet och lokalisering.

1.2

Syfte
Syftet med denna förstudie är att;
-

Utreda uttagskapaciteten i sjöarna Frisjön, Tolken och Säven.

-

Fördjupa kunskapen om sjöarnas vattenkvalitet.

-

Se över ledningsdragning och lokalisering av vattenverk för respektive sjö.

-

Beräkna drift- och underhållskostnader.

-

Belysa tillståndsprocessen för vattenverksamhet

-

Rekommendera alternativ för framtida vattenförsörjning.
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2

Beskrivning av sjöar
Kapitlet ger en övergripande och allmän beskrivning av sjöarna som studeras i denna
utredning. Informationen om sjöarna är hämtad från Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut (SMHI)1, 2 och Vatteninformationssystem Sverige (VISS). I Figur 2-1
nedan redovisas läget för de tre sjöarna Tolken, Frisjön och Säven.

Figur 2-1 Sjöarna Tolken, Frisjön och Sävens lokalisering i förhållande till Borås stad.

1
2

Svenskt vattenarkiv
Sjölyftet
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2.1

Tolken
Tolken är belägen ca 225 m.ö.h. och tillhör Viskans avrinningsområde. Sjön ligger i
kommunerna Borås och Ulricehamn och har en areal på ca 11,8 km2. Tolkens volym är
beräknad till ca 95 miljoner m3, med ett medeldjup på ca 8,4 meter och ett maxdjup
uppmätt till ca 27 meter.
VISS bedömer Tolkens vattenkvalitet till måttlig ekologisk status, på grund av att
kvalitetsfaktorerna fisk och syrgas är negativt påverkade. Fiskars vandringsmöjligheter i
vattensystemet hindras av dammar och andra hinder, medan tillförsel av organiskt
material till sjön från brukad skogsmark tros vara anledningen till de låga halterna av syre
i sjöns bottenvatten. Vattenförekomstens bristande möjligheter till spridning och fria
passager för djur, växter, sediment och organiskt material kan komma att åtgärdas
genom att återställa sjöns flöden till ett mer naturligt tillstånd. Samtliga av Sveriges
befintliga vattendomar kommer att omprövas i den nationella planen för omprövning av
vattenkraft (HaV, Energimyndigheten, & SVK, 2019).
VISS bedömer att Tolken inte uppnår god kemisk status på grund av att halter av
miljögifter har påvisats över angivna riktvärden. VISS har identifierat atmosfärisk
deposition av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar samt okänd
påverkan av kadmium och kadmiumföreningar. Nytagna prover och historiska data visar
att halterna av nämnda ämnen är under livsmedelsverkets riktvärden.

2.2

Frisjön
Frisjön är belägen ca 122 m.ö.h. och tillhör Viskans avrinnginsområde. Sjön ligger i
kommunerna Borås och Mark och har en areal på ca 7,1 km2. Frisjöns volym är beräknad
till ca 47 miljoner m3, med ett medeldjup på ca 6,9 meter och ett maxdjup uppmätt till
ca 30,5 meter.
VISS bedömer Frisjön till måttlig ekologisk status på grund av att kvalitetsfaktorn fisk är
negativt påverkad. Fiskar kan inte vandra naturligt i vattensystemet på grund av att sjön
och vattendrag nedströms nyttjas för vattenkraft. Regleringen av sjöns vattennivå bedöms
också medföra en negativ påverkan på dess fiskbestånd. Likt Tolken, har Frisjöns
bristande möjligheter till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och
organiskt material. På sikt kommer dock sjöns vattendomar att omprövas i den nationella
planen vilket kan leda till att sjöns flöden och reglering återställs till mer naturligt tillstånd.
VISS bedömer att Frisjön inte uppnår god kemisk status på grund av att halter av
miljögifter har påvisats över angivna riktvärden. VISS har identifierat atmosfärisk
deposition av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Nytagna prover
och historiska data visar att halterna av nämnda ämnen är under livsmedelsverkets
riktvärden. Frisjön kalkas även för att reducera negativa påverkan från försurning.
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2.3

Säven
Säven är belägen ca 155 m.ö.h. och tillhör Viskans avrinnginsområde. Sjön ligger i
kommunerna Borås och Vårgårda och har en areal på ca 11,8 km2. Sävens volym är
beräknad till ca 123 miljoner m3, med ett medeldjup på ca 10,1 meter och ett maxdjup
uppmätt till ca 34 meter.
Likt Tolken och Frisjön så bedömer VISS Säven till måttlig ekologisk status på grund av
att kvalitetsfaktorn fisk är negativt påverkad från bristande förmåga att vandra fritt..
VISS bedömer att Säven inte uppnår god kemisk status på grund av att halter av
miljögifter har påvisats över angivna riktvärden. Likt Frisjön och Tolken har VISS
identifierat atmosfärisk deposition av bromerad difenyleter, kvicksilver och
kvicksilverföreningar. Nytagna prover och historiska data visar att halterna av nämnda
ämnen är under livsmedelsverkets riktvärden. Säven har tidigare kalkats för att reducera
negativa påverkan från försurning men inget tyder på att den återförsurats efter att
kalkningen upphört.
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3

Bedömd råvattenkapacitet

3.1

Metodik
Utredningen genomförs genom en enkel regleringssimulering. Utifrån samlad information
om gällande vattendomar och nuvarande regleringsprinciper så har tappningskurvor
tagits fram för respektive sjö. Tappningskurvan beskriver hur mycket som skal tappas
från sjön till nedströms vattendrag, beroende på aktuell nivå i sjön. Själva simuleringen
genomförs genom att det för en längre dataserie dygnsvis beräknas en vattenbalans för
respektive sjö. Vattenbalansen ställs upp mellan inkommande flöde (tillrinning från
avrinningsområdet) och utgående flöde (tappning till vattendrag samt uttag av råvatten).
Differensen ger en nivåförändring i sjön.Simulering genomförs med framtagen
regleringsprincip både med och utan råvattenuttaget. På så vis kan påverkan från
råvattenuttaget bättre isoleras och analyseras.
Dataserien för tillrinning baseras på historiska tillrinningsdata från SMHI, vilket beskrivs i
senare kapitel. Metodiken baseras på teorin om att ”det som skett kan ske igen”. Genom
att studera en lång historisk serie går det att utvärdera hur sjön skulle reagera och
påverkas med en annan reglering samt av uttag av råvatten.
I denna utredning presenteras simuleringsresultaten som statistik över nivåvariationen i
respektive sjö samt månadsmedelvärden på avtappningen. Båda dessa beräknas med
och utan råvattenuttag, för att det lättare ska gå att utläsa effekten av råvattenuttaget.
Ett exempel på nivåstatistiken visas i Figur 3-1. För varje dag på året har beräknats
fördelningsintervall som 0,5,10,50,90,95 och 100-percentil. 50-percentilen är det samma
som medianen och 0 respektive 100-percentilen är det samma som minimi- respektive
maximivärdet. Fördelningsintervallen visas från mörkare till ljusare blå färg och medianen
är markerad med en svart linje.

Figur 3-1. Exempel på nivåvariationsstatistik
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3.2

Förutsättningar

3.2.1 Tillrinningsserier från SMHI
SMHI har levererat dataserier med tillrinning till de tre sjöarna för åren 1963 – 2019.
Dessa dataserier baseras på SMHIs S-HYPE modell som är en nationellt täckande
hydrologisk modell. Denna är inte kalibrerad vid de aktuella sjöarna utan kalibreras över
större arealer med hjälp av mätpunkter i större vattendrag längre nedströms. Denna
hydrologiska modell har visats sig prestera relativt väl på medelflöde och anses lämplig
att använda i denna utredning. Vid noggrannare utredning inför en tillståndsprocess, kan
det eventuellt vara aktuellt att använda data från en förfinad hydrologisk modell.
De första 1 – 2 åren i dataserien ska användas med försiktighet då denna period är en
inkörningsperiod för modellen. Denna utredning är därför baserad på 1964 – 2019, det vill
säga en period på 56 år.
3.2.2 Data för sjöar
Data för de tre sjöar som ingår i studien framgår av Tabell 3-1 nedan.
Tabell 3-1. Data för de utredda sjöarna

Sjöarea

Tolken

Frisjön

Säven

11,8 km² (11,75)

7,1 km²

11,8 km² (11,79)

66 km²

151 km²

195 km²

18 %

4,9 %

6,2 %

1,1 m³/s

2,7 m³/s

2,9 m³/s

Area
avrinningsområde
Sjöprocent
Medeltillrinning
enligt data från
SMHI

3.2.3 Råvattenbehov
Dagens maximala produktionskapacitet är ca 30 000 m³/dygn, vilket motsvarar ca 347 l/s.
Det maximala dygnsbehovet förväntas nå denna mängd omkring år 2026.
År 2050 har beräknats att medeldygnsbehovet kommer uppgå till ca 32 000 m³/dygn och
det maximala dygnsbehovet till ca 42 000 m³/dygn (motsvarande ca 370 l/s respektive
486 l/s).
Den nya dricksvattentäkten skall vid ett eventuellt nödscenario ensam kunna försörja hela
Borås kommun. När det nya vattenverket tas i bruk planeras för en renovering och
uppgradering av det befintliga vattenverket. Under en period planeras därför för det nya
verket ensamt försörja hela Borås kommun. Vattenverken kommer i normalfallet att dela
på produktionen och därmed lätta belastningen på vattentäkterna, men på grund av
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initiala behov samt nödscenario behöver ansökan om tillstånd till råvattenuttag täcka in
det maximala behovet år 2050.
Föreslagen formulering till ansökan om tillstånd till råvattenuttag är;
-

Årsmedeluttag om 11,7 Mm³/år (motsvarande ca 370 l/s)

-

Maxdygnsuttag om 42 000 m³/dygn (motsvarande ca 486 l/s)

I regleringssimuleringen tillämpas ett medeluttag om 370 l/s över hela året.
3.2.4 Allmänt om reglering och minimitappning
Ett regleringsmagasin är en naturlig eller konstgjord sjö där vattenföringen till
nedströmsvattendrag regleras, normalt genom någon form av dammkonstruktion.
I ett regleringsmagasin strävar man efter att reglera vattennivån mellan dämningsgränsen
(högsta nivån) och sänkningsgränsen (lägsta nivån). Dessa gränser bestäms när tillstånd
ges för vattenverksamheten kopplat till regleringsmagasinet.
Om vattennivån når någon av dessa gränser finns ofta bestämmelser för hur tappning
ska hanteras. Det kan exempelvis vara att när dämningsgränsen nås skal
dämningsluckor öppnas helt för att minimera risk för ytterligare höjning av vattennivån.
Motsvarande kan åtgärd när sänkningsgränsen nås vara att enbart den effektiva
tillrinningen ska tappas, för att minimera risk för ytterligare sänkning av vattennivån.
Dämningsgräns och sänkningsgräns förkortas ofta DG respektive SG.
Regleringshöjd kallas ofta höjden mellan sänkningsgräns och dämningsgräns.
Regleringsvolymen blir den volymen som finns mellan sänkningsgräns och
dämningsgräns.
När en sjö är reglerad och en vattendom styr hur sjön skall regleras, så finns normalt krav
på en minimitappning. Minimitappning betyder det minsta flöde från en sjö till nedströms
vattendrag som är tillåten. Detta för att inte ett önskemål om hög vattenhushållning skall
innebära torrläggning av nedströms vattendrag.
Naturvårdsverket rekommenderar 3 att minimiflöde anpassas till kring ca 10–40 % av
medelvattenföringen. Den övre delen av det spannet rekommenderas för vatten med
laxfisk. Vidare beskriver Naturvårdsverket att flöde motsvarande 95% varaktighet (Q95)
ofta används som dimensionerande minimiflöde.

3.3

Regleringsprinciper
I följande kapitel beskrivs de regleringsprinciper som tillämpats i utredningen, och som
tolkats utifrån tillgängligt material från vattendomar, information om kraftproduktion, mm.

3

“Miljökvalitetsnormer för flöden/nivåer i rinnande vatten”, Naturvårdsverket rapport 5292, 2003-06
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3.3.1 Tolken
Tolken har en gällande vattendom upprättad 1928 (Ärende 22-1928). Denna beskriver
nivåer i ett lokalt höjdsystem där ”övre magasinsgräns” (tolkat som dämningsgräns)
anges till +47,01 m (enligt lokalt höjdsystem) och ”nedre magasinsgräns” (tolkat som
sänkningsgräns SG) anges till +44,61 m. Domen ger därmed rätt till en regleringshöjd om
ca 2,4 m. Det beskrivs att stränderna kring sjön är branta och föga odlingsbara.
Vidare beskrivs följande nivåer som gällande vid tiden för upprättande av domen:
-

Exceptionell högyta +47,1 m

-

Vanlig högyta +47,0 m

-

Normal sommarvattenyta +46,6 m

-

Lågvatten +46,0 m

Det är tolkat att dessa nivåer är angivna för att ge en indikation på då gällande
regleringsprinciper. Sannolikt har under period kommit ett stort högflödestillfälle där nivån
passerat över dämningsgränsen, därav uttrycket ”exceptionell högyta”.
Domen beskriver inte krav på minimitappning. Istället står beskrivet att dämmet kan
stängas helt.
Domen beskriver att Hökerumsfallen är belägna att mellan sjöarna Tolken och Mogden
och att det där fanns är ett antal kvarn- och såganläggningar som nyttjade vattenkraften
från dess fallhöjd. Vidare beskrivs att planer förelåg att fullständigare utnyttja
vattenkraften i fallsträckan och uppförande av ny regleringsdamm och kraftstation är
beskrivet.
Enligt muntliga uppgifter från Vattenfall regleras Tolken aktivt. På Viskans övre sträckning
mellan Tolken och Borås så har vattenfall verksamhet i Gingri. Dessutom finns det minst
två privata kraftproducenter mellan Tolken och Borås, troligen vid Ågården och Nitta.
Nedströms Borås och reningsverket i Sobacken finns det flera kraftproducenter
exempelvis vid Rydboholm och Viskafors samt ytterligare ca fem stycken kraftstationer
längre ned.
Befintliga vattendomar i Tolken och Viskan skall troligen omprövas senast 2029.
Regleringshöjden är 2,4 meter men Vattenfall reglerar normalt inom ett intervall på ca
1,2 meter. Principen är att hålla uppe nivåerna under vår och sommar fast hela tiden
tappa lite vatten av hänsyn till naturmiljön i Viskan.
Senaste somrarna har det varit lite svårare att hålla nivån uppe i Tolken, exempelvis år
2019 så gick genomfördes en minimitappning som var ca 0,3 m³/s. I samband med detta
sänktes nivån i sjön ner från nivån ca 1,5 meter till nivån ca 1,2 meter över
sänkningsgränsen. Vid en nivå på ca 1,2 meter över sänkningsgränsen börjar boende
tycka att nivån är för låg eftersom vattnet blir grunt i vikarna och det blir lite svårare att ta
sig ut med båt osv.
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En tappningskurva (Figur 3-2) har tagits fram för Tolken enligt följande principer:
•

I domen beskrivs att vid den tidpunkten var normal sommarvattenyta ca +46,6 m
(2,0 m ovan SG). Medeltillrinningen i juni – juli är lite drygt 0,3 m³/s enligt SMHIs
hydrologiska modellering. Enligt de muntliga uppgifterna från Vattenfall har
tappning om 0,3 m³/s skett på nivån 1,2 – 1,5 m ovan SG. I denna utredning
ansätts denna tappningsmängd vid 1,8 m ovan SG. Att nivån väljs något högre
än vad som förefaller vara gällande idag är med hänsyn till vattenhushållning för
råvattenuttag.

•

Absolut minsta minimitappning väljs som 10% av medeltillrinningen, motsvarande
110 l/s. Detta flöde ansätts från nivån 1,4 m ovan SG

•

I domen beskrivs vanlig högyta om +47,0 m (DG, 2,4 m ovan SG).
Medeltillrinningen i nov-dec uppgår till ca 1,9 m³/s enligt SMHIs hydrologiska
modellering. Då ”vanlig högyta” är en vag definition, så ansätts flödet 2,0 m³/s till
nivån 2,3 m ovan SG

•

Vid nivån +47,10 (10 cm ovan DG) ansätts flödet 7 m³/s. För högre nivåer
extrapoleras avtappningskurvan

•

Mellan ovan nämnda punkter kompletteras kurva med fler punkter för att erhålla
exponentiell flödesökning med nivåns ökning

Figur 3-2. Framarbetad tappningskurva för sjön Tolken
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3.3.2 Frisjön
Frisjön har en gällande vattendom upprättad 1925 (Ärende 9-1925). Denna beskriver
bland annat
•

Övre regleringsgräns är +51,80 m (enligt ett lokalt höjdsystem)

•

Nedre regleringsgräns +49,90 m

•

Avtappningen får nedgå till 0,33 m³/s under 5 timmar om dygnet då kraftstationen
i övrigt varit i drift

•

Under dagar då kraftstationen står stilla längre än 5 timmar så skall efter 5
timmar och till dess kraftstationen startar igen tappning ske med minst 1,5 m³/s

•

Vid den övre regleringsgränsen uppgår regleringsdammens maximala kapacitet
till 19,6 m³/s.

Borås Energi och Miljö driver idag kraftverket som är lokaliserat precis nedströms
utloppet från Frisjön. Enligt information från Borås Energi och Miljö så är kraftverket i drift
året runt, bortsett från en två veckor lång revisionsperiod under hösten. Under denna
period sker tappning via lucka istället. Kraftverkets minsta kapacitet är 1,5 m³/s och dess
maximala 8 m³/s.
Det kan diskuteras om domen egentligen beskriver en konkret minimitappning.
Beskrivningarna om minsta avtappning kan tolkas till ett minsta dygnsflöde om 1,3 m³/s.
Men eftersom Borås Energi och Miljös befintliga vattenkraftverk idag är anpassat för en
minimitappning om 1,5 m³/s, så är detta ansatt i framtagen avtappningskurva.
Nivåerna på övre och nedre regleringsgräns innebär en regleringshöjd om 1,9 m.
En tappningskurva (Figur 3-3) har tagits fram för Frisjön enligt följande principer:
•

Minimitappning om 1,5 m³/s upp till 80% av regleringshöjden (1,52 m ovan SG)

•

Succesiv ökning av tappningen till 8 m³/s vid 95% av regleringshöjden (1,81 m
ovan SG)

•

Därifrån relativt snabb ökning av tappningen till 20 m³/s vid övre
regleringsgränsen (det är mycket möjligt att regleringsdammen genomgått
renoveringar som förändrat den maximala avtappningskapaciteten, men den bör
inte ha minskats från det beskrivs i domen)
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Figur 3-3. Framarbetad tappningskurva för sjön Frisjön

Minimitappningen om 1,5 m³/s motsvarar ca 56 % av medeltillrinningen till sjön, vilket är
en hög minimitappning. Vid en eventuell omprövning av befintlig vattendom bör
minimitappningen minskas om sjön ska brukas för råvattenbehov. För att utvärdera vilken
respons detta skulle innebära har en andra tappningskurva tagits fram för Frisjön (Figur
3-4) enligt följande principer:
•

Minimitappning om 0,7 m³/s upp till 80% av regleringshöjden (1,52 m ovan SG).
Detta motsvarar 25% av medeltillrinningen. Då naturen eventuellt anpassats sig
till en hög minimitappning görs här en konservativ bedömning genom att inte
minska minimitappningen ytterligare

•

Succesiv ökning av tappningen till 8 m³/s vid 95% av regleringshöjden (1,81 m
ovan SG)

•

Därifrån relativt snabb ökning av tappningen till 20 m³/s vid övre
regleringsgränsen (det är mycket möjligt att regleringsdammen genomgått
renoveringar som förändrat den maximala avtappningskapaciteten, men den bör
inte ha minskats från det beskrivs i domen)
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Figur 3-4. Framarbetad alternativ tappningskurva för sjön Frisjön

3.3.3 Säven
Ingen information om befintliga vattendomar har hittats för Säven. Då det inte finns någon
dom att förhålla sig till har en tappningskurva (Figur 3-5) tagits fram enligt följande:
•

En regleringshöjd om 1,2 meter antas. Detta baserat på erfarenhet från liknande
projekt, men är ett antagande med viss osäkerhet i huruvida det är rimligt

•

Minimitappning ansätts till 20% av medeltillrinningen, motsvarande 0,6 m³/s.
Eftersom sjön idag enligt uppgift är oreglerad så bedöms att det kan bli en
svårare tillståndsprocess. Därför ansätts en något högre mintappning, inom
Naturvårdsverkets rekommendation.

•

Minimitappning ansätts till dryga undre halvan av regleringsamplituden, upp till
0,7 m ovan SG

•

Tappning vid dämningsgränsen ansätts till 14,5 m³/s, vilket motsvarar 5 gånger
medeltillrinningen

•

Tappningen på den övre halvan av regleringsamplituden anpassas med en
exponentiell kurva mellan ovan nämnda flöden
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Figur 3-5. Framarbetad tappningskurva för sjön Säven

3.4

Regleringssimulering

3.4.1 Resultat Tolken
Råvattenuttaget om 370 l/s motsvarar ca 33% av medeltillrinningen till Tolken. Detta är en
relativt hög andel men tack vare att Tolken har en hög sjöprocent och en stor volym, så
går det med den utvärderade regleringsprincipen att ta ut önskad råvattenmängd.
Statistiken som visas i Figur 3-7 visar att nivån i sjön som lägst går ner till ca 1,3 m ovan
SG med råvattenuttag, vilket alltså är liknande nivåer som sjön varit nere på under torra
år. Att detta är möjligt är tack vare god vattenhushållning, det vill säga tappning har i
simuleringen sannolikt skett med lägre flöde än i verkligheten, med tanke på att nivåer om
ca 1,2 m observerats under befintliga förhållanden.
Jämförelse mellan Figur 3-6 och Figur 3-7 visar effekten av råvattenuttaget. P95-kurvan
sjunker med råvattenuttaget ca 30 cm och de minsta i simuleringen observerade nivåerna
sjunker ca 40 cm.
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Figur 3-6. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Tolken, utan uttag av råvatten

Figur 3-7. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Tolken, med uttag av råvatten

Figur 3-8 visar statistik över månadsmedelflöde till nedströms vattendrag. I och med att
råvattenuttaget är relativt högt, blir det också en tydlig minskning av flödet till
vattendraget. Skillnaden är över hela året, med viss tyngdpunkt under hösten då det tar
något längre tid för sjön att återhämta nivån efter sommaren.
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Figur 3-8. Statistik över simulerad tappning från Tolken

Simuleringen visar att det är möjligt att bruka Tolken som dricksvattenkälla. Med den
utvärderade regleringen finns volym kvar i sjön, även under de torraste perioderna.
Råvattenuttaget är stort i förhållanden till tillrinningen, men tack vare en stor
magasinsvolym och hög sjöprocent hanteras detta relativt väl.
Med den utvärderade regleringen går nivån ner till ca 1,3 m över sänkningsgränsen som
lägst. Det finns alltså god volym kvar med utav den regeringsvolym som är gällande i
dagens vattendom. Det finns därför möjlighet att justera regleringsprinciperna till att
exempelvis ha högre tappning under vissa perioder på året eller ett högre
minimitappningskrav, om det i vidare arbete konstateras att detta är fördelaktig för
naturmiljön nedströms.
Att det finns god volym kvar är också bra i hänseende till klimatförändringar. Ett ändrat
klimat kan leda till längre och torrare sommarperioder vilket skulle ställa ytterligare krav
på magasineringsförmåga hos dricksvattentäkter. Att i simuleringarna har marginal till
sänkningsgränsen under sensommaren och hösten är bra.
3.4.2 Resultat Frisjön
Minimitappningen om 1,5 m³/s motsvarar ca 56 % av medeltillrinningen till sjön, vilket är
en hög minimitappning. Studeras statistiken av medeltillrinningen mellan olika år kan
observeras att de torraste åren har en medeltillrinning på drygt 60 % av medeltillrinningen
över alla år. Detta innebär att minimitappning kommer råda under lång tid under dessa år
och kraftig avsänkning av sjön riskerar då att ske då tillrinningen under en torr
sommarperiod kan vara väldigt låg.
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Simuleringen visar att det tillgängliga magasinet i sjön inte räcker till för att klara
kravställd minimitappning (Figur 3-9 och Figur 3-10). Även utan råvattenuttaget
observeras i genomförd simulering att nivån i sjön sänks av kraftigt relativt ofta, se Figur
3-9. P25-kurvan når sänkningsgränsen i oktober, vilket kan tolkas till att ett av fyra år så
är det problem med att hålla upp nivån i sjön, redan idag.
Indikationer har inte kommit från Borås Energi och Miljö att detta problem föreligger, vilket
kan betyda att det här finns en osäkerhet i den genomförda studien. Detta skulle
exempelvis kunna vara:
•

Minimitappning sker i verkligheten upp till ännu högre nivå, vilket innebär
snabbare flödesförändringar när nivån närmar sig DG

•

Kraftverket stängs faktiskt av oftare än indikerat, men mindre effektiv tappning
som följd

•

Tillrinningen är något högre än vad SMHIs modellering visar

Normalt förfarande när nivån i en sjö sjunker ner till sänkningsgränsen är att då frångå
minimitappning och istället enbart tappa den effektiva tillrinningen. I simuleringen
bibehålls dock minimitappning även under sänkningsgränsen. Detta för att tydligare
utvärdera påverkan och volymsbehovet av råvattenuttaget. Men detta är viktigt att
poängtera vid jämförelse av simuleringen för Frisjön och jämförelse av verklig reglering
och respons.

Figur 3-9. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Frisjön, utan uttag av råvatten

repo001.docx 2015-10-05

16(66)
RAPPORT
2020-04-04
ARBETSMATERIAL
FÖRSTUDIE DRICKSVATT ENFÖRSÖRJNING BEM

GL p:\21315\13007633\000\19 original\slutkoncept_förstudie_dricksvattenförsörjning_bem_20200404.docx

Bilaga C

Figur 3-10. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Frisjön, med uttag av råvatten

Figur 3-11 visar statistik över månadsmedelflöde till nedströms vattendrag.
Råvattenuttaget om 370 l/s motsvarar ca 14% av medeltillrinningen till Frisjön. Flödet till
nedströms vattendrag minskar motsvarande i medelflöde, fördelat över året. Det kan
utläsas en tyngdpunkt i minskat flöde under höst och vinter, medan flödet under
sommaren är relativt likt med och utan råvattenuttaget.

Figur 3-11. Statistik över simulerad tappning från Frisjön
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En alternativ regleringsprincip med en annan tappningskurva har också utvärderats, där
en minimitappning om 0,7 m³/s (istället för 1,5 m³/s) tillämpas. Resultatet av den framgår
av Figur 3-12 - Figur 3-14 nedan. Resultatet blir istället att nivån i sjön som lägst i
simuleringen sjunker till 0,7 meter ovan sänkningsgränsen utan råvattenuttaget och till
knappa 0,1 meter med råvattenuttaget. P95-kurvan sjunker till knappa 0,9 meter
respektive 0,3 meter.

Figur 3-12. Nivåstatistik för alternativ utvärderad reglering för Frisjön, utan uttag av råvatten

Figur 3-13. Nivåstatistik för alternativ utvärderad reglering för Frisjön, med uttag av råvatten
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Figur 3-14 visar statistik över månadsmedelflöde till nedströms vattendrag med den
alternativa regleringen. Jämfört med den första regleringsprincipen, så påverkan av
råvattenuttaget jämnare fördelat över årets månader.

Figur 3-14. Statistik över simulerad tappning från Frisjön med den alternativa regleringen

Simuleringarna visar att det inte är möjligt att bruka Frisjön som dricksvattenkälla under
rådande förutsättningar. Den höga minimitappningen leder sannolikt till att det redan idag
finns problem med att upprätthålla nivån i sjön. Om det skall vara möjligt att bruka sjön för
råvattenuttag, bör minimitappningen sannolikt inte vara högre än 0,7 m³/s. Rådande
vattendom skulle därför behöva omprövas för att möjliggöra råvattenuttaget.
Med hänsyn till klimatförändringar bör det i simuleringar finnas en marginal till
sänkningsgränsen under sensommaren och hösten, då ett ändrat klimat kan leda till
längre och torrare sommarperioder. Eventuellt bör därför ytterligare lägre minimitappning
än 0,7 m³/s tillämpas.
3.4.3 Resultat Säven
Råvattenuttaget om 370 l/s motsvarar ca 13% av medeltillrinningen till Säven. Resultatet
av regleringssimuleringen för Säven visas i Figur 3-15 – Figur 3-17 nedan. Statistiken för
nivån i sjön visar att nivån som lägst i simuleringen går ner till ca 0,4 m ovan
sänkningsgränsen utan råvattenuttag och till några centimeter ovan sänkningsgränsen
som lägst. P95 kurvan går som lägst till ca 0,5 m respektive 0,2 m ovan
sänkningsgränsen utan respektive med råvattenuttag.
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Figur 3-15. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Säven, utan uttag av råvatten

Figur 3-16. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Säven, med uttag av råvatten

Figur 3-17 visar statistik över månadsmedelflöde från Säven till nedströms vattendrag.
Medellödet till nedströms vattendrag minskar motsvarande i medelflöde, fördelat över
året. Fördelningen av flödesminskningen är relativt jämn över året.
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Figur 3-17. Statistik över simulerad tappning från Säven

Simuleringen visar att det skulle vara möjligt att bruka Säven som dricksvattenkälla, men
en regleringsprincip med mer vattenhushållning (det vill säga lägre minimitappning) skulle
sannolikt behöva tillämpas. Det kan också värderas om en högre regleringshöjd skulle
vara lämpligt för att ha mer marginal till sänkningsgränsen och kunna utjämna flöden
ytterligare.
Ett ändrat klimat kan leda till längre och torrare sommarperioder vilket skulle ställa
ytterligare krav på magasineringsförmåga hos dricksvattentäkter. I genomförda
simuleringar erhålls liten marginal till sänkningsgränsen under sensommaren och hösten
vilket gör sjön mindre tålig för sådana förändringar. Med hänsyn till klimatförändringar
skulle därför en regleringsprincip med mer vattenhushållning behövas.

3.5

Diskussion
Genomförd utredning baseras på en relativt enkel regleringssimulering, med enbart en
tappningskurva som beskriver hur regleringen ska vara. Vid fördjupad regleringsanalys
som bör genomföras inför tillståndsprocess, rekommenderas att en mer genomarbetad
regleringsstrategi tas fram med exempelvis börnivåkurvor, tappningsstrategier med
anpassat flöde över året efter ekologi, med mera. Den genomförda utredningens
regleringssimulering anses dock vara tillräckligt för att bedöma genomförbarheten av
råvattenuttag från respektive sjö.
Regleringssimuleringarna visar att det är möjligt att ta ut önskad råvattenmängd från alla
sjöarna. Med ”möjligt” menas här att det fysiskt går att bortleda råvatten och hålla sjön
inom definierade nivåer, förutsatt att den utvärderade regleringen tillämpas.
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Det finns dock olika utmaningar med att genomföra detta:
För Tolken bedöms att största osäkerheten och utmaningen är effekten i minskat flöde till
nedströms vattendrag. Detta kan påverka naturmiljön samt kraftproducenter negativt.
Effekten av det minskade flödet minskar dock med avståndet från sjön då fler
avrinningsområden ansluter till vattendraget. Konsekvensen för naturmiljön beror på
vilken fauna som finns längs vattendraget.
Avrinningsområdet till Viskan i höjd med Nitta där det enligt uppgift finns kraftproducenter
är ca 2,5 gånger avrinningsområdet till Tolken. Medelflödet i Viskan kommer därmed här
minska med cirka 13%, och därtill eventuellt få något mindre utjämnat flöde.
För Frisjön bedöms att den största osäkerheten och utmaningen är möjligheten att
etablera en lägre minimitappning än vad som är definierat idag. Om vattendomen skulle
omprövas kan miljöpåverkan vara en bidragande motivering till att sänka
minimitappningen, då en sådan hög minimitappning är onaturlig. Dock kan eventuellt
naturmiljön anpassat sig till en hög minimitappning vilket skulle göra det svårare att sänka
den.
Kraftproduktionen är ett starkt motstående intresse till att sänka minimitappningen, då
kraftverkets turbiner är anpassade efter denna. Konsekvensen för produktionen skulle
därför bli större än vad enbart råvattenuttaget leder till för minskat medelflöde ut från sjön.
Kraftverket skulle bli stillastående under längre perioder, om inte nya turbiner installeras.
För Säven bedöms att den största osäkerheten är nuvarande förhållanden och
möjligheten att börja reglera sjön. Om exempelvis naturliga nivåvariationer är relativt små
kan det vara svårt att etablera ett dämme och börja reglera sjön med en högre
nivåvariation, men hänsyn till påverkan på boende och naturmiljö runt sjön.
Vid vidare arbete med de sjöar som efter genomförd utredning fortsatt är aktuella är det
intressant att först utreda påverkan på naturmiljö, eftersom denna påverkan komma vara i
centrum vid en tillståndsprövning. Därefter bör kraftproduktionsintressen kartläggas
ytterligare, då detta är ett starkt motstående intresse. Följande kompletterande
utredningar föreslås:
•

Inledande naturmiljöinventering av området kring sjöarna och längs nedströms
vattendrag. Detta för att kunna bedöma konsekvenser av minskat flöde och
påbörja utredning av eventuella kompensationsåtgärder

•

Kartläggning av kraftintressen med hänsyn till placering, storlek och
årsproduktion

•

Om Frisjön är fortsatt aktuell, studera historisk reglering och respons i sjön
genom att studera driftdata

I regleringssimuleringen har tillämpats ett fullt råvattenuttag om 370 l/s. Detta kan anses
vara en konservativ bedömning då att ta ut allt råvatten från en sjö enbart aktuellt vid
renovering av befintligt vattenverk samt vid ett eventuellt nödscenario. Övrig tid kommer
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produktionen delas mellan vattentäkterna, och därmed kommer finnas mer volym i
magasinen och påverkan på nedströms naturmiljö kan också minskas. När arbete med
tillståndsprocess och miljökonsekvenser inleds bör därför regleringssimulering
genomföras med både 50% och 100% av råvattenbehovet.
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4

Bedömd råvattenkvalitet och processöversyn
Analysen omfattar tre provtagningspunkter från respektive sjö. En översyn över
placeringen av respektive undersökt provtagningspunkt i förhållande till Borås stad visas i
Figur 4-1.

Figur 4-1 Placering av respektive vattentäkt och provtagningspunkt i förhållande till Borås stad (blå fyrkant).
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4.1

Råvattenintag från sjöar
Råvattenkvaliteten i sjöar kan variera över året. Det har att göra med att sjöar kan lägga
sig i lager och ”skiktas”, under sommar och vintermånaderna på grund av skillnaden i
temperatur mellan olika lager i sjön. Ytvattenskiktet och bottenvattenskiktet kan under
dessa tillfällen delas upp i två separata lager av ett mellanliggande språngskikt.
Närvaron av ett språngskikt är positivt ur ett vattenkvalitetsperspektiv då algtillväxt under
sommarmånaderna sker i sjöns ytskikt som därmed inte påverkar den underliggande
vattenmassan. Det som kan vara negativt är om bottenskiktet inte har någon kontakt med
atmosfären då riskerar syret i vattnet att ta slut om syret förbrukas av bottenlevande
organismer. Detta kan orsaka reducerande förhållanden som kan leda till förhöjda halter
av bland annat mangan och ammonium.
Ett ytvatten som lämpar sig väl för dricksvattenförsörjning är ett råvatten som:

4.2

•

Har ett språngskikt under sommarmånaderna.

•

Har en temperaturprofil som möjliggör uttag av vatten med en temperatur under
12oC året runt.

•

Har en råvattenkvalitet som kräver få beredningssteg, med lågt behov av
tillsatskemikalier vilket även minimerar bildandet av avfalls- och slammängder.

Dataunderlag som analyseras
Data som har sammanställts och analyserats inkluderar;
•

Provtagningar under perioden 1999 - 2003 (20 st provtagningstillfällen i punkt
T3).

•

Utökade provtagningar i Tolkens utlopp under perioden 1999 – 2003.

•

Provtagningar i Frisjön, Säven och Tolken gjorda av COWI under 2015 (8 st
provtagningstillfällen i alla nio studerade punkter)

•

Utökade provtagningar på utloppen från Frisjön, Säven och Tolken gjorda av
COWI vid två tillfällen under 2015

•

Provtagning i Frisjön, Säven och Tolken gjorda av SWECO vintern 2019/2020 (i
punkterna F1, S2 och T3)

Råvattenprovtagningar skedde på tre olika djup på respektive provtagningspunkt:
•

Ytan, minus 2 m

•

Språngskikt, minus 2 m (om språngskiktet fanns)

•

Botten, plus 2 m
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4.3

Önskvärd råvattenkvalitet
Vid beredningen av dricksvattnet önskas ett råvatten som förenklat uttryckt ska vara
enkelt att bereda till ett godkänt dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS
2017:2. Som att råvattnet har låg påverkan av mikrobiologiska parametrar (särskilt
patogener), det kräver få beredningssteg och har lågt behov av tillsatsvaror för att bl.a.
minimera uppkommen slammängd. Råvattnet ska också vara kemiskt stabilt och ska
hålla en god temperatur. Något förenklat kan utvärderade parametrar beskrivas enligt de
kategorier som presenteras i Tabell 4-1.
Tabell 4-1. Beskrivning av undersökta parametrar för att utvärdera lämplighet som råvattenuttagspunkt.

Mikrobiologi

Man vill ha ett råvatten som är fritt från organismer som indikerar
fekal påverkan, såsom Presumtiva Clostridium Perfingens och
Intestinala Enterokocker.

Djup och
temperatur

Man vill ha ett djup som möjliggör att ett språngskikt bildas under
sommarmånaden där vattenmagasinet under språngskiktet är
tillräckligt stort. Råvattentemperaturen kan inte påverkas i någon
betydande utsträckning i beredningsprocessen varför man
eftersträvar ett uttag av vatten som har en temperatur under 12
grader under årets samtliga månader.

Batymetriska
förhållanden

Med batymetriska förhållanden avses bottenytans utformning under
vatten. Man vill undvika att råvattenintaget befinner sig i ett
vattenmagasin vars volym under språngskiktet är för liten för att
tillse råvattenbehovet över en längre tid.

Organiska
föreningar, färg
och aluminium

Dricksvattnet behöver ha mycket låga halter organiska föreningar
för att undvika risker att skapa mikrobiologisk tillväxt på
ledningsnätet. Man vill därför hitta ett råvatten med låga halter
organiskt material (NOM). Stora mängder NOM kräver bl.a. hög
åtgång av fällningskemikalier som även ger upphov till en större
mängd slam som måste tas omhand. I beredningsprocessen
använder man ofta aluminiumbaserade fällningskemikalier. Därför
önskar man låga aluminiumhalter i råvattnet för att inte överskrida
gällande riktlinjer för utgående vatten efter processen.

Alkalisering

Alkalisering innebär att skapa ett kemiskt stabilt vatten som kan
motstå pH-förändringar för att inte riskera att dricksvattnet påverkar
(reagerar med) ledningsnätet (exempelvis genom korrosion på
betong). Man studerar då främst hårdheten (kalciumhalten),
alkaliniteten och pH.

Övriga kemiska
parametrar

Förutom ovan nämnda parametrar finns det ytterligare ett antal
parametrar som i de fall de överstiger gällande riktvärden kräver
beredning, såsom exempelvis höga järn- och manganhalter.
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4.4

Analys av råvatten
En övergripande analys görs av medelvärden år 2015 för respektive punkt och sjö för att
ge en generell bild av vattenförekomsterna och eventuella skillnader mellan
provtagningspunkterna inom sjöarna, se Bilaga 1.
Temperaturprofilsmätningar tagna under år 2015 studeras för att tillse att det möjliggörs
ett råvattenuttag understigande 12oC, se Bilaga 2.
Ett resonemang förs kring de batymetriska förhållandena vid respektive
provtagningspunkt. Som underlag har använts de kartor som fanns presenterade i
COWIs råvattenrapport4 vilka noterats vara är grova och redovisas i Bilaga 3 (kartor
tagna från COWIs rapport).
En översyn av noterade maxvärden år 2015 ges i Bilaga 4. För utvalda parametrar som
kan ha sin grund i snabba förlopp med en förväntad stor variation görs en tidsserieanalys
över de tre olika djupen, se Bilaga 5. Parametrar som analyseras är:
•

Presumtiva Clostridium Perfingens

•

Intestinala Enterokocker

•

Turbiditet (kan påvisa t.ex. algförekomst)

•

Mangan (risk för förhöjda halter i bottenskikt på grund av reducerande
förhållanden)

•

Aluminium

•

Ammonium

Resultat från den utökade provtagningen på utloppen från respektive sjö under 2015
diskuteras i ett delkapitel längre fram i rapporten.
Historiska data från Tolken redovisas. Tolken har tidigare provtagits under ett antal
tillfällen under perioden 1999 - 2003. Provtagningarna vid T3 presenteras fördelade på de
månader de var utförda för parametrarna COD-Mn, färg, mangan, ammonium och
turbiditet i Bilaga 6. Även resultat från den utökade provtagningen vid Tolkens utlopp
under provtagningsperioden diskuteras.
Efter redovisningen presenteras resultaten från de kompletterande provtagningarna
under 2019/2020 för samtliga tre sjöar inkluderande genomförda SUVA-analyser. Utvalda
resultat från provtagningen i Frisjön, Säven och Tolken presenteras i Bilaga 7.

COWI, 2016, ”Redovisning av råvattenprovtagning i Frisjön, Säven, Tolken och Åsunden under
2015”, projektnummer: A064561
4
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4.5

Medelvärdesanalys över data från år 2015

4.5.1 Frisjön
Generellt liknar de olika råvattenpunkterna varandra ur ett kemiskt perspektiv. Sjön har
låg alkalinitet (~9 mg HCO3-/l) och kalcium (~5 mg/l) men hög COD-Mn (~9 mg/l), färg
(~70 mg/l Pt), järn (~0,3 mg/l), mangan (~0,05 mg/l) och aluminium (~0,08 mg/l). Den
skillnad som noteras är en något högre indikation av fekal påverkan i punkt F2.
4.5.2 Säven
Generellt liknar de olika råvattenpunkterna inom sjön varandra ur ett kemiskt perspektiv.
Sjön har låg alkalinitet (~9 mg HCO3-/l) och kalcium (~5 mg/l) men hög COD-Mn (~10
mg/l), Färg (~70 mg/l Pt), järn (~0,2 mg/l) och aluminium (~0,09 mg/l). Den skillnad som
noteras mellan punkterna är en högre halt av mangan i punkt S2.
4.5.3 Tolken
Generellt liknar de olika råvattenpunkterna inom sjön varandra ur ett kemiskt perspektiv,
dock att man kan notera en betydligt högre grad av reducerande förhållanden i
bottenskiktet i T3 under sommarmånaderna vilket leder till förhöjda mangan och
ammoniumhalter. Sjön har en relativt god alkalinitet (~22 mg HCO3-/l) och kalciumhalt (~8
mg/l) och relativt låga COD-Mn (~4 mg/l) och Färg (~20 mg/l Pt). Förekomsten av järn
och aluminium är indikerat låga.

4.6

Temperaturprofil
De punkterna i respektive sjö om uppfyller villkoret om vattentemperatur understigande
12 °C under årets samtliga månader redovisas i Tabell 4-2 tillsammans med ungefärligt
totaldjup vid provtagningspunkterna.
•

De punkter som inte uppfyller temperaturkravet studeras inte närmare i de
efterföljande analyserna.

Tabell 4-2.Ungefärligt djup och villkorsuppfyllelse rörande temperatur för provtagna punkter

Punkt

Ungefärligt djup

F1
F2
F3
S1
S2
S3
T3
T5
T6

32 m
24 m
14 m
25 m
33 m
32 m
23 m
17 m
16 m

Håller temperaturen
<12 °C?
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

Noteras språngskikt juniseptember?
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej, inte under september
-
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4.7

Batymetriska förhållanden
Kunskapen kring batymetrin (bottenytans form) i sjöarna är begränsad och en mycket
grov översyn av förutsättningarna har genomförts. För att ligga under det noterade
språngskiktet vid provtagningen år 2015 bedömdes att ett råvattenuttag kring 15 m ofta
behövde göras. Det kan konstateras att de batymetriska förhållandena skiljer sig betydligt
mellan de olika punkterna. Slutsatserna rörande förutsättningar för ett ihållande
råvattenuttag under språngskikt är som följer:
•

F1 har Svårbedömda förutsättningar.

•

F2 har Mycket tveksamma förutsättningar

•

S2 har Bedömt goda förutsättningar

•

S3 har Mycket tveksamma förutsättningar

•

T3 har Svårbedömda förutsättningar

För en bättre bedömning behöver fortsatta temperaturmätningar genomföras samtidigt
som en kartläggning av magasinsvolym under språngskikt bör beräknas baserat på bättre
underlag om bottenförhållandena.

4.8

Maxhalter och tidsserieanalys
En studie av maxhalterna och tidsseriedata, för punkter som uppfyller temperaturkravet,
visar att:
•

Indikation av fekal påverkan förekommer i samtliga punkter, punkt F2 i Frisjön
verkar ha relativt sett störst påverkan.

•

Samtliga punkter indikerar syrefria förhållanden i bottenskiktet under
sommarmånaderna (dock enbart marginellt i S3). Störst påverkan noteras i T3
där manganhalterna blir mycket höga under sommarmånaderna och även halten
av ammonium ökar. Det är dock inte fastställt huruvida dessa förhöjda halter
härör från suspenderade partiklar vilket även skulle kunna vara orsaken till de
förhöjda halterna.

•

Även turbiditeten ökar i T3 under sommarmånaderna, det är inte fastställt varför
denna effekt uppstår.

•

Aluminiumhalterna kan konstaterats vara höga i Frisjön respektive Säven men
noteras inte högt i Tolken. Det är inte fastställt huruvida aluminiumet förekommer
som lösa joner eller partikulärt.

Skulle dålig vattenkvalitet uppkomma i bottenskiktet föreslås uttag av vatten högre upp i
vattenkolumnen, detta medför dock ökad risk för intag av alger samt högre temperatur på
vattnet. Skulle mangan- och aluminiumet vara partikulärt bundna eller bundna i
humussyror som kan flockas kan de tänkas avskiljas i en fällnings- och filtreringsprocess.
För att studera detta föreslås att man i en eventuellt fördjupad studie genomför
fällningsförsök och ser om ämnena är avskiljningsbara och/eller tar filtrerade prover på
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aluminium och mangan när man har höga halter av respektive parameter (vid filtrerade
prover avskiljs dock inte humussyror).

4.9

Utökad provtagning på utloppen vid respektive sjö
Utloppen från respektive sjö provtogs totalt två gånger, i juni och oktober 2015, med ett
utökat provtagningsprogram i samband med COWIs undersökningar. Det utökade
provtagningsprogrammet innefattar substanser som inte förväntas i ett naturligt vatten
såsom bly, glyfosat, tetrakloreten etc. Från provtagningen hittades inga indikationer på att
ytterligare ämnen, utöver de normalt undersökta, utgjorde ett problem för ett eventuellt
råvattenuttag i sjöarna.
Det noteras att PFAS och PFOS inte ingick i det utökade provtagningsprogrammet vilket
bör kompletteras i nästa steg.

4.10 Råvattendata från Tolken under 1999 - 2003
De historiska data över vattenkvaliteten i T3 stämmer relativt väl med vad som visades
vid provtagningen under 2015. Man kan dock notera att ammoniumhalterna i botten var
lägre under perioden 1999 - 2003.
Det skedde även en utökad provtagning på utloppet från Tolken vid 9 tillfällen under
perioden. Förutom två prover av aluminium och mangan som bedöms vara inskriva med
fel enhet (redovisar 23-39 mg/l mangan och 13-16 mg/l aluminium) så noteras att:
•

Blyhalten i ett prov 1999-11-29 översteg gällande gränsvärde med en halt
motsvarande 55 µg/l (gränsvärdet är 10 µg/l)

•

Ett prov 2002-11-20 visade på halt av DNOC5 motsvarande 0,085 µg/l som låg
nära, men under, gränsvärdet för enskilda bekämpningsmedel (0,1 µg/l).

Det noteras att inga kadmiumhalter överstiger gränsvärde enligt LIVSFS 2017:2 vid något
tillfälle, men är förhöjt i ett prov i samband med att den höga blyhalten uppmättes (provet
visade 0,32 µg/l och gränsvärdet är 5 µg/l).
Man skall i bedömningen av provsvaren notera att de utökade proverna är tagna i
utloppet från Tolken och inte i det föreslagna råvattenintaget, att dessa prover är gamla
(ca 20 år) samt att det kan vara missvisande att jämföra resultaten mot vad som
uppmätts i övriga sjöar då provtagningsperioden är begränsad till år 2015.

4.11 SUVA-analyser och kompletterande provtagningar under 2019/2020
Under vintern 2019/2020 utfördes kompletterande provtagning av punkt F1 i Frisjön, S2 i
Säven och T3 i Tolken och för att samla in underlag till en SUVA-analys (Specifik UV
Absorbans). Dahlberg m.fl.6 beskriver SUVA-analysmetoden enligt:

5
6

En pesticid (bekämpningsmedel)
Svenskt Vattens rapport 2009-10 (2009)
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SUVA beräknas genom att dividera UV absorbansen vid 254 nm med DOC-halten (l mg–1
m–1). Innebörden av detta mått är att ett högre värde betyder ett större innehåll av
aromatiska föreningar och vice versa.
Om SUVA är mindre än 3 så indikerar det icke humöst och hydrofilt material med låg
molekylvikt, vilket i sin tur kan indikera på ett svårfällt vatten. En kvot högre än 4 indikerar
innehåll av hydrofoba och aromatiska NOM-fraktioner med hög molekylvikt, det vill säga
mer lättfällt vatten.
Analyserna genomfördes av Borås Energi och Miljö på de tre studerade djupen samt
utloppen från respektive sjö (FU, SU respektive TU). Ofiltrerade och filtrerade prov
analyserades för Tolken och Säven, dock genomfördes analyserna enbart för ofiltrerade
prov från Frisjön). Resultaten från analyserna redovisas i Tabell 4-3. Från resultaten
noteras att det inte förekommer någon större skillnad över djupen vilket är förklarligt då
ingen temperaturskiktning noterades i sjöarna vid provtagningstillfället. Man kan notera
att SUVA-resultaten från punkt T3 i Tolken visar att de organiska föreningarna är relativt
fällbara. Resultaten från Frisjön är svårare att tolka, man kan dock konstatera att SUVA
på de ofiltrerade proverna indikerar att vattnet är över riktvärdet på 4 vilket indikerar
lättfälldhet. Resultaten från Säven kan jämföras med de från Frisjön och indikerar
lättfälldhet.
Tabell 4-3. Resultatet från genomförda SUVA-analyser.

Provpunkt

Datum

DOC

UVA254

UVA254

SUVA

ofilt.

filt. 0,45 µm

(mg/l)

(cm-1)

(cm-1)

(m-1/(mg/l))

Tolken, T3 botten+2m

2019-12-18

4,3

0,170

0,164

3,8

Tolken, T3 mitten

2019-12-18

4,0

0,171

0,164

4,1

Tolken, T3 yta-2m

2019-12-18

4,0

0,170

0,163

4,1

Tolken, TU

2019-12-18

4,3

0,166

0,160

3,7

Frisjön, F1 botten+2m

2020-01-08

13

0,583

4,2

Frisjön, F1 mitten

2020-01-08

13

0,578

4,4

Frisjön, F1 yta-2m

2020-01-08

13

0,582

4,5

Frisjön, FU

2020-01-08

13

0,590

4,5

Säven, S2 botten+2m

2020-02-20

11

0,548

0,521

4,7

Säven, S2 mitten

2020-02-20

11

0,573

0,516

4,7

Säven, S2 yta-2m

2020-02-20

10

0,562

0,519

5,2

Säven, SU

2020-02-20

11

0,554

0,493

4,5
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Från den genomförda provtagningen kan även noteras mycket höga färgtal och
aluminium i Frisjön (120 mg/l Pt respektive 0,12 mg/l) och i Säven (90 mg/l Pt respektive
0,16 mg/l). Noterbart är även den extremt höga förekomsten av Presumtiva Clostridium
Perfingens i bottenskiktet på Säven (>100 cfu/100 ml) där även Intestinala Enterokocker
påvisades (4 cfu/100 ml).

4.12 Slutsats avseende råvattenkvalitet
En sammanställning av förutsättningarna för ett råvattenuttag från de studerade
punkterna fördelat över de studerade kategorierna presenteras i Tabell 4-4, punkter som
tidigare betraktas som olämpliga p.g.a. temperatur har utelämnas ur tabellen (F3, S1, T5
och T6, se Tabell 4-2).
Tabell 4-4. Bedömda förutsättningar för råvattenuttag baserat på respektive studerad kategori

Provtagningspunkt

F1

F2

S2

S3

T3

Mikrobiologi

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Djup och temperatur

Goda

Goda

Goda

Goda

Medel

Batymetriska förhållanden

Svårbedömda

Dåliga

Goda

Dåliga

Svårbedömda

Organiska föreningar, färg
och aluminium

Dåliga

Dåliga

Dåliga

Dåliga

Goda

Alkalisering

Dåliga

Dåliga

Dåliga

Dåliga

Medel

Övriga kemiska parametrar

Dåliga

Dåliga

Dåliga

Dåliga

Medel

Av alla studerade punkter har F1, S2 och T3 bedömts som de bästa punkterna för ett
råvattenuttag i respektive sjö. Rangordningen mellan punkterna är dock svårare att
genomföra då de skiljer sig från varandra på olika sätt:
•

I F1 är det svårbedömt hur mycket vatten som kommer finnas tillgängligt under
språngskiktet under sommarmånaderna, det noterades även höga färgtal under
vinterprovtagningen. Aluminiumhalterna är höga (men lägre än i Säven) och det
är osäkert hur mycket som kommer att kunna avskiljas i föreslagen process utan
genomförande av fällningsförsök.

•

I S2 har man noterat de högsta aluminiumhalterna under vinterprovtagningen och
det är osäkert hur mycket som kommer att kunna avskiljas i föreslagen process
utan genomförande av fällningsförsök. Den noterade höga förekomsten av
Presumtiva Clostridium Perfingens som noterades i bottenskiktet behöver även
följas upp.
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•

I T3 kan det göras troligt att man under sommarmånaderna tar in ett råvatten
som överstiger den rekommenderade temperaturen motsvarande 12 grader, det
noteras även att man inte har något tydligt språngskikt i de övre vattenlagren
under september månad. Givet att det inte noterades något språngskikt i
september gör det även svårbedömt att säga något om de batymetriska
förutsättningarna då ”språngskikts-säsongen” är kortare.

Rangordning mellan de tre punkterna är som beskrivits ovan svår att göra. Samtliga tre
punkter bedöms som möjliga att nyttja för ett råvattenintag. Osäkerheter som kvarstår är
avskiljningsbarheten hos aluminium och mangan och risken för intag av alger om man
förbrukar vattenmagasinet under språngskiktet (eller att språngskiktet försvinner tidigt
under säsongen och vattenvolymen omblandas). Om det av verksamhetsutövaren
bedöms som överkomligt att under perioder ta in ett vatten med en något förhöjd
temperatur över 12oC bedöms T3 vara den mest lämpade punkten för ett råvattenintag,
under förutsättning att eventuell alg-problematik är hanterbar vilket bör kartläggas genom
en algkarakterisering under algblomningsperioden. T3 kan även göras än mer tilltalande
om det visar sig att en alternativ vattenberedningsprocess kan nyttjas.

4.13 Genomlysning COWIs tidigare processförslag
COWI har i en tidigare vattenverksutredning7 gett förslag på en processdesign på
beredning av dricksvatten från endera av de studerade vattentäkterna, denna visas i
Figur 4-2. Processen föreslås bestå av beredningsstegen:
1. Grovrening
2. Alkalisering och kemisk fällning bestående av koldioxid, kalciumkarbonatdosering
i form av slurry, aluminiumsulfat samt lut
3. Sedimentering av bildade flockar i en bassäng alternativt lamellseparator (även
flotation nämns men bedömdes som energikrävande).
4. Adsorptionsfilter i form av kolfilter
5. Ultrafilter
6. UV-ljus
7. pH-justering i form av lutdosering
8. Lågreservoar
9. Kloramindosering

7

COWI, 2018, ”Utredning Vattenverk”, projektnummer: A114599
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Figur 4-2. Blockschema över COWIs föreslagna beredningsprocess (från COWI 2018)

Processen bedöms av Sweco som robust med många beredningssteg och det görs troligt
att föreslagen process kan bereda vattnet i samtliga studerade sjöar i tillräcklig
utsträckning. Processen bedöms dock behöva kompletteras i slutalkaliseringen med
koldioxid för att tillse att önskvärd alkalinitet kan nås i samtliga fall.
Andra alternativa processlösningar bedöms finnas främst för råvattnet från Tolken. Man
skulle kunna tänka sig en process bestående av grovfiltrering, alkalisering, biofiltrering för
manganavskiljning, direktfällning på UF, UV och slutalkalisering innan lågreservoar. En
negativ aspekt med en sådan alternativ process är att man inte får lika hög mikrobiologisk
barriärverkan då man tar bort ett partikelseparerande steg. Om processen kan uppnå
tillräcklig mikrobiologisk barriärverkan behöver studeras närmare t.ex. genom en
kvantitativ mikrobiell riskanalys (QMRA). De stora fördelarna är förväntat lägre
investeringskostnader, mindre åtgång av fällningskemikalie med påföljande mindre
slammängder.
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4.14 Förväntade driftkostnader
Dricksvattenproduktionen skall motsvara ca 30 000 m3/dag år 2050 vilket är
utgångspunkten för analysen. Ett krav är att det framtida behandlade råvattnet skall ha en
hårdhet motsvarade 2,48 °dH, 60 mg HCO3-/l och pH 8,4. Ett önskemål från BEM har varit
att använda kemikalier skall motsvara de som används vid Sjöbo VV idag. Av den
anledningen är driftkostnaderna beräknade på andra kemikalier än de som föreslogs i
COWIs tidigare utredning. Det bör noteras att val av stark syra som saltsyra eller
svavelsyra i slutändan föreslås göras beroende på vilken tvättkemikalie som krävs för
membranrengöringen.
Det bör vidare noteras att föreliggande kalkyl är en grov bedömning givet att processen
och vattenverket inte har detaljutformats, detta gäller särskilt beräkningen för behovet av
utbyte av membranelement och kostnaderna för detta.
Beräknade mängder av tillsatsvaror och bedömda årskostnader för dessa (även
benämnda ”kemikaliekostnader”) presenteras i Tabell 4-5 och Tabell 4-6. Notera att
beräknade mängder, förutom för Ekoflock 90, avser ren produkt (100% koncentration),
och att varor ofta levereras i utspädd form. För tvättning av UF-anläggningen har det
antagits att natriumhypoklorit, lut och svavelsyra nyttjas. Transportkostnaderna bedöms
ingå i ansatta kilopris. Det utesluts inte att lut kan behövas i perioder på året då pH på
råvattnet är lägre.
Tabell 4-5. Bedömd åtgång för tillsatsvaror för COWIs föreslagna process med processkemikalier enligt
önskemål från BEM

Sjö

Frisjön

Säven

Tolken

Ekoflock90

ton/år

730

710

340

Vattenglas

ton/år

40

40

20

Kalciumklorid

ton/år

330

330

210

Lut

ton/år

30

30

30

Soda

ton/år

910

930

680

Saltsyra

ton/år

20

40

90

Natriumhypoklorit

ton/år

80

80

80

Svavelsyra

ton/år

30

30

30

Citronsyra

ton/år

0,1

0,1

0,1

Ammoniumsulfat

ton/år

3

3

3

Utbyte UV

-

Bedömt

Bedömt

Bedömt

Ultrafilter, membranbyte

st. membran/år

35

35

35

8

Nivån har valts för att matcha förväntad hårdhet på vattnet från Sjöbo samt att det är den övre
gränsen för mängdtillsättning av kalciumklorid i Frisjön och Säven .
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Tabell 4-6. Bedömda årskostnader av tillsatsvaror för COWIs föreslagna process med processkemikalier
enligt önskemål från BEM

Sjö

Frisjön

Säven

Tolken

Ekoflock90

tkr/år

1 700

1 600

800

Vattenglas

tkr/år

230

220

110

Kalciumklorid

tkr/år

1 920

1 920

1 240

Lut

tkr/år

0

0

0

Soda

tkr/år

3 200

3 200

2 400

Saltsyra

tkr/år

80

200

420

Natriumhypoklorit

tkr/år

320

320

320

Svavelsyra

tkr/år

50

50

50

Citronsyra

tkr/år

4

4

4

Ammoniumsulfat

tkr/år

50

50

50

Utbyte UV

tkr/år

400

400

400

Ultrafilter, membranbyte

tkr/år

400

400

400

Summa

tkr/år

8 400

8 400

6 200

Beräknad energiförbrukning och energikostnad redovisas i Tabell 4-7, behovet av
allmänkraft har beräknats utifrån schablon på 30 W/m2 och en antagen
anläggningsstorlek motsvarande 4 500 m2. Beräkningen baseras på att inkommande
tryck är tillräckligt för att ta sig igenom fällningssteget och kolfiltret som är antagna som
markbelagda anläggningar.
Tabell 4-7. Bedömd energiförbrukning och energikostnader för COWIs föreslagna process

Enhet

Frisjön

Säven

Tolken

Råvatten till kolfilter

MWh/år

0

0

0

Energiförluster membran

MWh/år

550

550

550

Energibehov UV

MWh/år

40

40

40

Övrig elförbrukning (VVS etc.)

MWh/år

1 200

1 200

1 200

Kostnad per kWh

kr/kWh

Energikostnad

tkr/år

1
1 800

1
1 800

1
1 800
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Utöver kostnadsberäkningar för tillsatsvaror och energianvändning görs även en grov
analys av övriga kostnader. Dessa beskrivs i Tabell 4-8 och redovisas tillsammans med
kemikalie- och energikostnaden i Tabell 4-9.
.
Tabell 4-8. Bedömning av driftkostnader utöver kostnader för tillsatsvaror och energikostnader.

Kostnadspost
Personal

Reaktivering

Slamhantering

Övrigt

Beskrivning
Personal, exklusive
maskinpersonal för
underhåll
Kostnader för
reaktivering av det
aktiva kolet i kolfiltret.
Kostnader för hantering
av slam från den
kemiska fällningen
Kostnader för
labbprover, utbildning av
personal etc.

Kommentar
Befintliga personalkostnader från Borås
Energi och Miljö nyttjas.
Antaget en reaktivering vart 4:e år, med
grovt uppskattad filtervolym och antagen
reaktiveringskostnad motsvarande 4 000
kr/m3.
Antaget en TS halt motsvarande 15% och
en hanteringskostnad på 350 kr/ton
Grovt uppskattat

Tabell 4-9. Beräknade driftkostnader

Kostnadspost

Enhet

Frisjön

Säven

Tolken

Kemikalier/tillsatsvaror

tkr/år

Energi

8 400
1 800

6 200
1 800

Personal

tkr/år
tkr/år

8 400
1 800
6 000

6 000

6 000

Reaktivering

tkr/år

Slamhantering

tkr/år

Övrigt
Summa

tkr/år
tkr/år

300
600
300
17 400

300
600
300
17 400

300
300
300
14 900
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5

Bedömd ledningsdragning och lokalisering av vattenverk
Lämplig ledningsdragning för de tre alternativen har studerats översiktligt och presenteras
i följande avsnitt. De slutsatser gällande genomförbarhet och rangordning mellan
alternativen som COWI har tagit fram bedöms som rimliga. Sett till hydraulik och
investerings- och driftkostnader för råvattenledningarna är Säven det klart bästa
alternativet.

5.1

Ledningsdragning och lokalisering av vattenverk
Ledningsdragningarna har studerats med utgångspunkt från de rekommenderade
intagspunkterna. För alternativ Tolken och Frisjön förutsätts att ledningarna ansluts till
befintligt system vid Druvefors i centrala Borås. För alternativ Säven antas att ledningen
ansluts till det befintliga systemet nära det befintliga vattenverket i Sjöbo.
Råvattenbehovet är cirka 375 l/s där 350 l/s utgörs av vattenförbrukning i Borås och 25 l/s
utgörs av förluster i vattenverket. Lämplig ledningsdimension för 375 l/s bedöms till
PE800/705 mm SDR 17 på sträckan med lägre vattentryck. Tryckklass SDR11 förläggs
på sträckor med högt vattentryck, exempelvis på nedströmssidan av höjdpartier. Lägre
dimensioner än PE800 ger vattenhastigheter väsentligt högre än 1 m/s vid det
dimensionerande flödet vilket ger höga friktionsförluster och därmed högre större behov
av tryckstegring.

5.1.1 Tolken
Tolken är belägen på cirka +225 m, vilket är betydligt högre än Borås stad. Väster om
sjön finns ett höjdparti vilket medför att vattnet inte kan ledas till Borås enbart med
självfall. Utmed sträckan finns ytterligare höjdpartier som kan medföra ett ytterligare
tryckstegringsbehov. I tidigare diskussioner och utredningar har vattenverket placerats i
Dalsjöfors. Denna placering är olämplig ur ett hydrauliskt perspektiv eftersom den medför
ett ökat behov av tryckstegring. För att reducera det sammanlagda behovet av
tryckstegring utmed sträckan skulle verket kunna placeras väster om Dalsjöfors och
närmare Borås alternativ öster om Dalsjöfors och närmare Tolken. Dessa alternativ har
dock sämre kommunikationsmöjligheter och ligger längre ifrån befintlig bebyggelse. För
fortsatt utredning har en placering öster om Dalsjöfors antagits.
Väster om Tolken finns höjdpartier som medför att vattnet från Tolken behöver
tryckstegras. I detta skede bedöms att marknivåerna som högst är cirka +290 m lokalt.
Med lite marginal medför detta att trycknivån i dess partier behöver vara närmare +300
m. Med hänsyn till friktionsförluster behövs troligen två tryckstegringsstationer mellan
Tolken och de högsta partierna utmed sträckan. Detta bör studeras vidare i senare
skede. Intagspunkten i Tolken medför att det finns två tänkbara ledningsdragningar i sjön.
Den ena går norr om halvön i sjön och går i land nordväst om samhället Äspered. Den
andra går söder om halvö och går i land sydöst om Äspered. Den södra sträckningen är
totalt cirka 800 m kortare än den norra sträckningen. Dock medför den södra
sträckningen att flertalet vattendrag behöver passeras. Markförhållandena bedöms även
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som sämre i jämförelse med den norra sträckningen. I utredningen bedöms att den norra
sträckningen är lämpligare men detta bör utredas vidare i senare skede.
Vattenverket placeras lämpligen i slutet av höjdpartiet, cirka 2 km väster om Äspered.
Från verket kan sedan höjdskillnaden mellan verket och Borås utnyttjas för att få självfall
på resten av sträckan. Ledningen mellan Tolken och vattenverket föreslås förläggas
utmed befintliga vägar för att underlätta åtkomst under entreprenadtiden. Marken mellan
Tolken och Dalsjöfors utgörs mestadels av morän, vilket försvårar möjligheten att förlägga
ledningen med schaktminimerande metoder.
Väster om Dalsjöfors finns ett höjdparti med marknivåer över +300 m. Ledningen föreslås
förläggas sydväst om höjdpartiet utmed en tidigare banvall. De högsta partierna utmed
den föreslagna sträckningen är cirka +250 m. Det är möjligt att förlägga ledningen längre
ån sydöst men detta medför att ett torvområde behöver passeras. Från Gånghester till
Borås förläggs ledningen i närheten av väg 1700. Marken utmed den föreslagna
sträckningen består mestadels av isälvssediment. Det är möjligt att förlägga ledningen
norr om Gånghester vilket ger en kortare sträckning, men det medför även att ledningen
behöver förläggas i morän och i otillgängliga områden. Total ledningssträcka mellan
Tolken och Borås är cirka 23 500 m varav cirka 2 500 m är sjöledning. Föreslagen
dragning redovisas i plan och profil i Figur 5-1 och Figur 5-2.
I Borås stad ska råvattenledningen anslutas till lågzonen. Vid Druvefors nära Viskan finns
en tryckstegringsstation där ledningen lämpligen ansluts. Erforderlig trycknivå vid
anslutningspunkten är enligt uppgift från Borås stad +185 m, vilket uppfylls mer än väl.
Det innebär att cirka 1 300 m ledning ytterligare behöver anläggas i centrala Borås. Exakt
ledningsdragning behöver studeras i detalj för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Figur 5-1. Föreslagen ledningsdragning för alternativ Tolken. Föreslaget läge för vattenverket är markerat
med en vit cirkel.
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Figur 5-2. Profil över föreslagen ledningsdragning för alternativ Tolken. Tolken är till vänster i profilen och
Borås ytterkanter till höger. Vattenverket är markerat med en vit cirkel.

5.1.2 Frisjön
Frisjön är belägen på en lägre nivå än Borås stad. Detta medför att det inte är möjligt att
utnyttja höjdskillnaden för att få självfall mellan råvattenintaget och vattenverket eller
mellan vattenverket och Borås. Det finns inga höjdpartier utmed sträckan som kräver
extra tryckstegring. Sammantaget medför detta att det i ett hydrauliskt perspektiv inte
finns någon fördelaktig eller ofördelaktig placering av vattenverket utmed sträckan mellan
Frisjön och Borås. Staden har sedan tidigare anläggningar vid Sobacken. Så länge
säkerhetsavstånd mellan det nya verket och de befintliga verksamheterna uppfylls finns
det inget som hindrar verket från att placeras i detta område.
Intagspunkten i södra delen av Frisjön gör att sträckan mellan sjön och verket blir cirka 23
500 m. Två tryckstegringsstationer föreslås utmed sträckan. Den första placeras
lämpligen i nära anslutning till Frisjön och den andra placeras närmare verket innan ett
höjdparti. Den första stationen föreslås tryckstegra vattnet till cirka +155 m, motsvarande
en tryckökning på 35 - 40 mvp. Ledningen kommer att behöva passera ett lägre område
där en tryckhöjning till mer än +155 m riskerar att ge skadligt höga trycknivåer. Efter
lågpartiet sker ytterligare en tryckstegring innan vattnet når verket.
De första fem kilometrarna av råvattenledningen är sjöledning i Frisjön. En alternativ
sträckning är att gå över landpartiet i sjön men det bedöms som mer kostsamt.
Markförhållanden mellan Frisjön och Sobacken är ofördelaktiga. Området består till stor
del av morän och berg. Torvpartier återfinns också mellan vattenverket och sjön.
Moränjord är olämplig för de flesta schaktminimerande förläggningsmetoder vilket
sannolikt medför högre anläggningskostnad för råvattenledningen.
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Mellan vattenverket och Borås stad är avståndet cirka 7 000 m. Ungefär mitt på sträckan
finns ett höjdparti vilket medför att utgående tryck från vattenverket behöver vara lägst
+195 m. Ledningen bör förläggas så att partier med berg i dagen undviks. Föreslagen
dragning redovisas i plan och profil i Figur 5-3 och Figur 5-4.. Precis som för alternativ
Tolken bör ledningen anslutas nära tryckstegringsstationen i Druvefors. Detta medför att
cirka 1 000 m ledning ytterligare behöver förläggas i centrala delar av Borås. Här bör en
mer detaljerad studie av ledningsdragningen utföras för att minimera störningarna under
anläggningstiden. För att uppnå den önskade trycknivån i anslutningen, +185 m, behövs
ett utgående tryck från vattenverket på cirka +205 till +210 m.
Idag finns spillvattenledningar som går mellan Borås stad och reningsverket i Sobacken.
Troligen kan det vara kostnadsbesparande att förlägga råvattenledningen nära
spillvattenledningen i svåra passager. Detta bör finnas i åtanke i senare skeden.

Figur 5-3. Föreslagen ledningsdragning för alternativ Frisjön. Vattenverk med tryckstegring är markerad med
en vit cirkel.
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Figur 5-4. Profil över föreslagen ledningsdragning för alternativ Frisjön. Frisjön är till vänster i profilen och
Borås ytterkanter till höger. Vattenverket är markerat med en vit cirkel. Den sista sträckan i centrala Borås,
cirka 1 000 m är inte inkluderad i profilen utan behöver studeras i detalj.

5.1.3 Säven
Säven är belägen norr om Borås stad. Sjöns nivå är cirka +155 m, vilket är något högre
än centrala Borås. Sträckan mellan intagspunkten i Säven och Borås utgörs till stor del av
sjöyta, vilket underlättar förläggning av råvattenledningarna. Mindre höjdpartier finns
mellan Säven och Borås vilket medför att tryckstegring är nödvändig.
Råvattenledningen föreslås förläggas i sjön Ärtingen och i sjön Öresjö. Mellan Säven och
Ärtingen återfinns större torvområden och ett naturreservat, Vånga mosse. Det bedöms
vara mer kostnadseffektivt att förlägga ledningen söder om torvområdena även om det
medför en något längre ledningssträcka. Sjöledningen i Säven föreslås gå i land nära
Kålberg, för att sedan förläggas mellan mossområdena och lokala höjdpartier. Ledningen
leds därefter ut i Ärtingen nära Sevredsstrand. Mellan Ärtingen och Öresjö finns ingen
optimal sträcka för att förlägga ledningen. Den föreslagna sträckningen passerar ett
bostadsområde innan ledningen leds till Öresjö och ansluts till ledningssystemet nära det
befintliga vattenverket i Sjöbo.
Ärtingen används idag som reservvattentäkt. Den föreslagna ledningen från Säven
behöver anpassas till befintlig intagspunkt och till ledningar från intagspunkten till och
över Öresjö. Möjligen kan ledningarna mellan Ärtingen och Öresjö läggas parallellt med
befintliga ledningar.
Ledningens högsta punkt är mellan Säven och Ärtingen. Marknivåerna i området varierar
men det är förmodligen inte möjligt att förlägga ledningen så att den högsta punkten blir
lägre än +195 m. Med hänsyn till friktionsförluster medför det att utgående trycknivå vid
landfästet i Kålberg blir cirka +210 m.
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Det nya vattenverket föreslås placeras mellan Ärtingen och Säven. Detta medför att
höjdskillnaden mellan Säven och Borås utnyttjas optimalt och tryckstegringsbehovet
minimeras. Det finns infrastruktur och befintlig bebyggelse i närheten av den möjliga
placeringen.
Landpartierna mellan sjöarna utgörs till stor delen av morän på den föreslagna
sträckningen. Den landförlagda sträckan är endast 6 000 m, vilket är betydligt lägre än i
de andra två alternativen. Sjöförläggning av ledningar bedöms som avsevärt enklare än
förläggning i mark. Eftersom ledningen är förlagd i insjöar krävs mindre sänkvikter än vid
förläggning i havet. Den totala sjöförlagda sträckan är cirka 9 500 m.
Föreslagen dragning i plan och profil visas i Figur 5-5 och Figur 5-6.

Figur 5-5. Föreslagen ledningsdragning för alternativ Säven. Vattenverk är markerat med en vit cirkel.
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Figur 5-6. Profil över föreslagen ledningsdragning för alternativ Säven. Säven är till vänster i profilen och
Borås ytterkanter till höger. Vattenverket är markerat med en vit cirkel.

5.2

Lokalisering av vattenverk
Följande avsnitt vidareutvecklar de placeringar för vattenverken som tidigare har
föreslagits.

5.2.1 Tolken
Verket föreslås placeras öster om Dalsjöfors. Det ger en möjlighet att utnyttja
höjdskillnaden mellan samhället och centrala Borås för att reducera behovet av
tryckstegring. Placeringen medför dock att verket är beläget långt från befintlig
bebyggelse. Det finns en väg i närheten av tilltänkt placering men förmodligen saknas
annan infrastruktur i området.
Att placera verket öster om Dalsjöfors innebär att det blir beläget på cirka +280 till +290
m. Vatten kan då ledas med självfall till Borås stad. Detta medför ett reducerat behov av
tryckstegring med en tredjedel i jämförelse med en placering närmare Dalsjöfors.
Tidigare utredning av COWI har placerat verket i Dalsjöfors. Utredningen hade en
begränsad omfattning vad gäller tryckstegringsbehovet utmed sträckan mellan Tolken
och Borås. Placering i Dalsjöfors medför dock fördelar vad gäller befintlig infrastruktur och
befintliga kommunikationer. Sammantaget bedöms dock att nyttan av det minskade
tryckstegringsbehovet gör att en placering mellan Dalsjöfors och Tolken är att föredra.
5.2.2 Frisjön
Med hänsyn till topografin utmed den föreslagna sträckningen finns ingen placering för
vattenverket som är bättre än någon annan för alternativ Frisjön. Kommunen har tidigare
tittat på att lägga verket vid Sobacken där det sedan tidigare finns en avfallsanläggning,
ett kraftvärmeverk och ett avloppsreningsverk. Detta är fördelaktigt med hänsyn till
befintlig infrastruktur och det kan eventuellt finnas samordningsvinster med att ha de
båda anläggningarna nära varandra. I området finns gott om mark för att placera ett nytt
vattenverk. Det är viktigt att ha ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan
avfallsanläggningen och det nya verket. Lämpligt avstånd bedöms som minst 300 m vilket
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medför att vattenverket behöver placeras norr eller öster om de befintliga vägarna vid
Sobacken. Marken i området består av berg i dagen, morän och isälvsmaterial. Vid vägen
norr om Sobacken rinner en bäck kring vilken stabilitetsproblem kan ha betydelse.
Oavsett vilket verkar markförhållandena runt Sobacken vara gynnsamma för placering av
ett verk.
5.2.3 Säven
Den föreslagna placeringen för Säven är mellan Ärtingen och Öresjö. Denna placering
möjliggör att vattnet kan ledas med självfall till Sjöbo och att befintliga anläggningar
sedan kan användas för att distribuera vattnet till Borås stad.
En alternativ placering är att lägga verket nära befintligt vattenverk i Sjöbo. Kommunen
har tidigare uttryckt att det är platsbrist i detta område vilket talar emot placeringen. Ett
nytt verk i Sjöbo innebär även ett större behov av tryckstegring. Placering vid Ärtingen
medför att den enda tryckstegringen som är nödvändig är den mellan Säven och verket.
Det finns ett befintligt bostadsområde norr nom Säven, Fristad, vilket medför att
infrastruktur och kommunikationer finns på plats. I jämförelse med de andra föreslagna
placeringarna för ett nytt verk, Dalsjöfors och Sobacken, finns det begränsat med
utrymme för ett nytt verk i västra Fristad. Det är därför viktigt att säkerställa att det inte
finns skyddade anläggningar i området som kan begränsa var verket kan placeras. Om
det inte går att placera verket väster om Fristad så finns gott om utrymme öster om
samhället.
Marken vid den föreslagna placeringen består av morän eller berg i dagen, vilket är
fördelaktigt för anläggning av ett nytt verk.

5.3

Kostnadsbedömning
Investeringskostnaden för överföringsledningarna kan inte bedömas med säkerhet utan
djupare studier. Dock kan en översiktlig bedömning göras. Bedömningen bör endast
användas för jämförelse mellan olika alternativ.
Ingen diskontering har gjorts för framtida investeringar i de kostnader som anges i det här
avsnittet. I kalkylen beaktas inga byggherre- eller projekteringskostnader.
Kostnadsuppskattningarna tar till exempel inte hänsyn till eventuella kringkostnader som
markanspråk, trafikåtgärder, mm. Kostnadsbedömningen bör således betraktas som en
angivelse av storleksordningen beträffande kostnaderna snarare än en exakt kostnad. En
fördjupad utredning eller genomförandestudie är nödvändig för att få fram en mer
noggrann bedömning av investeringskostnaderna.
Längre råvattenledningar av dimension Ø800 mm förläggs mycket sällan. Det saknas bra
jämförelseprojekt där liknande ledningar nyligen har anlagts, vilket gör att bedömningen
är mycket osäker. Erfarenhetsmässigt är det betydligt vanligare att tidiga
kostnadsbedömningar blir för låga i förhållande till den verkliga projektkostnaden än att
de blir för höga.
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Underlag för bedömning av investeringskostnad har hämtats från andra projekt, från
diskussion med sakkunniga för sjöledningar samt från kalkylprogrammet Bidcon 6.95.
Priser i Bidcon har kontrollerats mot leverantörspriser. Meterkostnad för landförlagda
delar av sträckan har utifrån ovanstående antagits till ca 9 000 kr/m och något lägre för
sjöförlagda ledningar. Kostnaden för tryckstegringsstationer är mycket svår att bedöma i
detta skede och har schablonmässigt antagits till 10 mnkr per station. Kostnaden för en
intagsanordning på sjöbotten har bedömts till 5 mnkr utifrån liknande projekt.
För driftkostnader har en verkningsgrad på 50 % för tryckstegringsstationer och en
elkostnad på 1 kr/kWh antagits. Byte av pumpar i tryckstegringsstation har antagits ske
var 20:e år till en kostnad av 100 000 kr per pump. Detta medför att kostnaden för
pumpbyte är oväsentlig i förhållande till elkostnaderna.
5.3.1 Tolken
Tolken är det dyraste alternativet sett till investeringskostnad. Ledningssträckan är cirka
23 500 m varav endast ca 2 500 m är sjöförlagd. Höjdförhållandena medför att flera
tryckstegringsstationer är nödvändiga. Sammanlagt bedöms kostnaden för
överföringsledningen och tryckstegringsstationer till cirka 255 mnkr. Kostnad i Borås
tillkommer
Elkostnaden för tryckstegringsstationerna vid ett råvattenflöde på 375 l/s uppgår till ca
16 000 kr/dag.
5.3.2 Frisjön
Frisjön medför att tre tryckstegringsstationer och 23 500 m ledning behöver anläggas. För
ledningen förläggs ca 5 000 m på sjöbotten. Sammanlagd investeringskostnad för
alternativet uppskattas till 255 mnkr.
Driftkostnaden för tryckstegringsstationerna vid ett flöde på 375 l/s uppgår till ca 28 000
kr/dag.
5.3.3 Säven
Stora delar av ledningarna mellan Säven och Borås kan förläggas på sjöbotten.
Ledningen från vattenverket kan enkelt anslutas till befintligt system och det behövs
endast en tryckstegringsstation utmed sträckan. Sammantaget medför detta att
ledningskostnaderna för Säven är klart lägre i jämförelse med de andra alternativen.
Investeringskostnaden för alternativet uppskattas till 175 mnkr.
Driftkostnaden för tryckstegringsstationerna vid ett råvattenflöde på 375 l/s uppgår till ca
20 000 kr/dag. I denna kostnad har uppfordring 40 mvp med befintlig utrustning vid Sjöbo
inkluderats.
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5.4

Jämförelse med COWIs tidigare utredning
I stora drag är slutsatserna av utredningen kring ledningsdragningen liknande de
slutsatser som COWI tidigare har kommit fram till. Alternativ Tolken och Frisjön är
ungefär likvärdiga och Säven är sannolikt det enklaste och minst kostsamma alternativet.
COWI:s bedömning ger en lägre entreprenadkostnad för samtliga alternativ. Ett skäl till
detta är bland annat att intagspunkterna har varit närmare Borås i de studerade
alternativen samt att COWI inte har räknat med tryckstegringsstationer utmed sträckan.
Något högre á-priser per meter ledning har valts i jämförelse med COWI:s utredning.
Det är återigen värt att poängtera att överföringsledningar av den dimension som är
aktuella i Borås framtida vattenförsörjning sällan anläggs, vilket gör att
kostnadsuppskattningen blir mycket osäker då bra jämförelseprojekt saknas. I detta
skede är en osäkerhet på +50 % troligen lämplig för budgetarbete. Detta anges även i
COWI:s utredning som anger en osäkerhet på plus/minus 40%.
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6

Förväntad tillståndsprocess

6.1

Tillståndsprocessen
I Figur 6-1 nedan visar både samrådsprocessen och tillståndsansökan när det gäller
ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken. Processen gäller också ansökan om tillstånd
till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken som skickas till mark- och miljödomstolen.
Att ta ut råvatten ur en av sjöarna, reglering av sjönivån och flöde i vattendrag samt
bygga intagsledningar, överföringsledningar, tryckstegringsstationer och vattenverk ligger
inom kap 11 för vattenverksamhet. Kemikalie- och, avfallshantering och utsläpp från
vattenverk till recipient ligger normalt inom kap 9 för miljöfarlig verksamhet.
I den förväntade samråds- och tillståndsprocessen kommer sannolikt alla delar att pröva
inom kap 11 för vattenverksamhet, dvs även de delar som normalt prövas som miljöfarlig
verksamhet kommer att kunna ingå i prövningen för vattenverksamhet, se Figur 6-1.

Figur 6-1 Process för att söka tillstånd för vattenverksamhet (Naturvårdsverket, 2020).
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Parallellt med tillståndsprocessen genomförs ett s.k. 12:6 samråd med länsstyrelsen med
utgångspunkt i genomförd stråkanalys för landbaserad ledningsdragning. 12:6 samrådet
ska resultera i en bedömning om påverkan är av den art att det blir aktuellt med
tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken, detta handlar om exempelvis ledningarna går
genom skyddsvärda områden, exempelvis Natura 2000 områden eller områden med
särskilt skydd för kulturmiljön.
Själva anläggningen av ett vattenverk kan kräva detaljplan beroende på plats som väljs
samt bygglov i ett senare skede.
I Figur 6-1 motsvarar ”Projektidé” den planerade vattenverksamheten för att trygga den
framtida vattenförsörjningen för Borås stad. Ett samrådsunderlag tas fram som underlag
för beslut om betydande miljöpåverkan. Det är högst troligt att den planerade
vattenverksamheten kommer att bedömas vara betydande.
Det kommer möjligen också bli en avgränsning av samrådskretsen i detta skedet, dvs
den krets av myndigheter, människor och organisationer som kommer att kallas till
samråd och ha möjlighet att göra sin röst hörd i den fortsatta samrådsprocessen.
I den kommande skedet skall en ansökan tas fram som inkluderar en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och teknisk beskrivning (TB).
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att beskriva konsekvenserna av den framtida
vattenförsörjningen. Detta inkluderar hur vattenverksamheten påverkar regleringen av
den valda råvattentäkten (sjön) och sjöns utlopp till sjön, dels för människor som bor runt
sjön dels konsekvenser för den omgivande miljön, exempelvis naturmiljö och vandrande
fisk. MKBn kommer också beskriva vilka restriktioner som kommer kunna bli följden av ett
framtida skyddsområde och hur detta påverkar människor och verksamheter inom
skyddsområdet för vattentäkten. MKBn kommer även innehålla skyddsåtgärder för att
minska miljöpåverkan.
Den tekniska beskrivningen kommer redovisa var och hur de tekniska anläggningarna
exempelvis, intags- och överföringsledningar, tryckstegringsstationer, vattenverk mm
kommer att byggas och drivas.
Själva ansökan är en juridisk handling som ofta tas fram av en erfaren vattenjurist och
som beskriver vilka villkor som man söker tillstånd för, exempelvis hur stort uttag man vill
göra och under hur lång tid, vilka nivåer man avser att reglera sjön inom osv. Ansökan
lämnas in till miljödomstolen som eventuellt begär komplettering i något avseende.
Kungörelsen av ansökan görs i lokal media exempelvis Borås Tidning och eventuellt via
brev till andra i samrådskretsen. Därefter har andra myndigheter och de som finns i
samrådskretsen möjlighet att lämna synpunkter som samlas i ett samrådsunderlag. Detta
underlag går med ansökan, MKB och TB in till prövningen i miljödomstolen.

6.2

Genomförandetid kopplat till tillståndsprocessen
Genomförandetiden för tillståndsprocessen kommer bero på hur väl arbetet förbereds och
planeras men också till viss del på hur starkt motstående intresse som kan finnas för de
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olika handlingsalternativen. Exempelvis kan det vara en långsam och komplicerad
process att upprätta vattenskyddsområdet runt en ny råvattentäkt och en enklare och
snabbare process för en annan råvattentäkt. Om restriktioner inom ett
vattenskyddsområde påverkar starkare intressen som exempelvis, verksamheter (ex.
jord- och skogsbruk) eller ett befintligt vattenkraftsintresse, kan det bli en längre och mer
kostsam process. Även ledningsdragningar kan möta motstående intressen beroende på
lokalisering och påverkan på omgivningen, dock oftast i mindre omfattning än
vattenskyddsområdets restriktioner. Innan tillståndsansökan lämnas in kommer troligen
en fördjupad förstudie genomföras och eventuellt ett pilotförsök, beslut kommer också att
behöva fattas på politisk nivå samt på styrelsenivå inom Borås Energi och Miljö.
Bedömningen är ett det tar ca 1 år från att samrådsprocessen är inledd till att en handling
kan lämnas till tillståndsgivande myndighet. Tiden är dock mycket beroende av vilka olika
utredningar som kan komma att ställas krav på och vilka synpunkter som inkommer
under samrådsförfarandet. Figur 6-2 redovisar tillståndsprocessen för vattenverksamhet.
Tiden från det att tillståndsansökan är inne är svår att uppskatta, det beror på vilken typ
av kompletteringar som kommer att kunna efterfrågas samt om det blir några
överklaganden. Tiden kan vara relativt kort om ansökan är väl förberedd.

Figur 6-2 Schematisk beskrivning av tillståndsprocessen för vattenverksamhet.
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7

Påverkan av framtida klimat
Förenta nationernas klimatpanel (IPCC) kan med stor tillförlitlighet säga att mänskliga
aktiviteter fram tills idag har medfört en höjning på cirka 1,0°C av den globala
medeltemperaturen. Om den globala medeltemperaturen fortsätter att öka i sin
nuvarande takt kommer den sannolikt att nå 1,5°C mellan år 2030 och 2052.
Klimatförändringarnas effekter kommer t.ex. påverka biodiversiteten,
dricksvattenförsörjning samt den ekonomisk tillväxten på olika sätt och kommer även att
förvärras i takt med medeltemperaturen ökar (IPCC, 2018).
Klimatförändringarna behöver hanteras nu, men insatser i framtiden kommer också att
vara nödvändiga. Redan idag påverkar klimatförändringar förutsättningarna för att skapa
en trygg dricksvattenförsörjning (SOU, 2015). Vidare förväntas en ökad medeltemperatur
i Sverige leda till ökade nederbördsmängder samt förändrade mönster för avrinning,
avdunstning och grundvattenbildning. Vattentillgången (årsmedelvärde) förväntas bli
högre för alla delar av Sverige, utom sydöstra delen, men att vattentillgången överlag
kommer att minska i landet under sommartid.
Vattenbristen i Sverige kan väntas bli större, genom en kombinerad effekt av
klimatförändringar, växande befolkning och ökad konkurrens om tillgängligt vatten.
Dessutom kommer problemen att bli störst för mindre vattenförekomster som främst
används för den enskilda vattenförsörjningen. Fler hushåll kan därför förväntas vilja att
ansluta till kommunal vattenförsörjning och öka behovet av den allmänna
dricksvattenförsörjningen ytterligare (Livsmedelsverket, 2019).
Ett varmare klimat ökar sannolikheten för att extrema väderhändelser inträffar.
Värmeböljor, torka, skyfall, stormar, höga flöden och översvämningar kan liksom
havsnivåhöjningar leda till kvantitativa och kvalitativa förändringar av råvattnet (SOU,
2015). Dricksvattenförsörjningens infrastruktur kommer således att behöva anpassas för
att hantera de fysiska, kemiska och biologiska påfrestningar som klimatförändringar kan
medföra.
Ökad risk för brand vid värmeböljor kan orsaka både tekniska och kvalitetsmässiga
problem (Livsmedelsverket, 2019). Branden kan i sig förorena vattnet, men även
kemikalier som används i brandsläckningen kan orsaka föroreningar. Svenska vattenverk
är ofta inte byggda för att behandla starkt förorenade råvatten. Vidare kan även
havererad kraftförsörjning slå ut distributionen av dricksvatten genom att påverka
tryckstegringsstationer, ställverk och överbyggnader på reservoarer. Vid vattenverk
innefattar speciellt känsliga platser elektrisk utrustning, ställverk etc.
Baserat på SMHI:s (2019) klimatscenarier för Nordvästra Götaland förväntas distriktets
medeltemperatur öka med cirka 4°C för scenario RCP8,5 och cirka 2°C för scenario
RCP4.5 till år 2100, jämfört mot perioden år 1961-1990. RCP betyder ”Representative
Concentration Pathways” och motsvarar scenarier över hur växthuseffekten kommer att
förstärkas i framtiden. Det benämns strålningsdrivning och uttrycks som watt per
kvadratmeter (W/m2). RCP-scenarierna benämns med den nivå av strålningsdrivning
som uppnås år 2100; 2,6, 4,5, 6,0 eller 8,5 W/m2.Detta förväntas i sin tur medföra att
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vegetationsperiod kommer att öka med 100-120 dagar för RCP8,5 och 60-80 dagar för
RCP4.5. Vidare förväntas medelårsnederbörden öka cirka 20% för RCP8,5 och cirka
10% för scenario RCP4.5. Årets längsta torrperiod förväntas vara mer eller mindre
oförändrad jämfört med dagsläget för RCP4,5 och om något avta för RCP8,5.
Nedan följer en kort och övergripande beskrivning av vilka effekter som
klimatförändringar kan förväntas medföra på dricksvattenförsörjningen i Sverige, med
fokus på ytvatten i regionen kring Borås Stad.

7.1

Påverkan på vattenkapacitet
Till skillnad från grundvatten, som överlag skyddas via avskiljande jordlager, står ytvatten
i direkt kontakt med sin omgivning. Ytvatten reagerar därför snabbt på t.ex. torka och
kraftig nederbörd. Hur en ytvattentäkts kapacitet kommer att påverkas av
klimatförändringar varierar beroende på flera faktorer, som exempelvis dess volym, dess
av- och tillrinningsområde, avdunstning och uttagsvolym.
Överlag brukar små sjömagasin reagera snabbare på förändringar än stora magasin,
men detta beror till stor del på hur stort dess tillrinningsområde är i förhållande dess
volym. Stora sjöar med ett litet tillrinningsområde kräver generellt sett längre tid för
återhämtning än små sjöar med ett stort tillrinningsområde. Vattenförsörjning som
baseras på större sjömagasin påverkas därför inte lika snabbt av torrperioder, men om de
påverkas behöver de mer nederbörd och längre perioder av regn för att bli återställda
(Livsmedelsverket, 2019).
Av de analyserade sjöarna förväntas Tolken behöva längre tid för att bli återställd om den
skulle påverkas under en längre torrperiod, än Frisjön och Säven, på grund av sitt
förhållandevis lilla avrinningsområde i förhållande till sin volym. Samtidigt visar
simuleringarna som genomförts (i kapitel 3) att sjöarna har kapacitet för att hantera
torrperioder ur ett historiskt perspektiv. Sjöarna reservkapacitet är starkt beroende av hur
de regleras.
Det bör också noteras att samtliga av de utredda alternativen kommer att medföra en
signifikant förbättring för Borås Stad att motstå klimatförändringarnas påverkan på
dricksvattenförsörjningen. Respektive reservvattenalternativ kommer att medföra 100%
redundans i dricksvattenproduktionen. Vid normaldrift kommer hälften av dricksvattnet
beredas vid Sjöbo vattenverk och hälften vid det nya vattenverket.
Den framtida driften innebär att sjöarna kommer att ha goda förutsättningar för att
återhämta sig även vid betydligt mer extrema scenarion än de som har simulerats i
kapitel 3.

7.2

Påverkan på vattenkvalitet
I ett varmare klimat kommer råvattnets temperatur att påverkas i större utsträckning för
ytvatten än för grundvatten. Höjning av vattentemperaturer påverkar de näringsmässiga
förutsättningarna, ekosystemens sammansättning och vattnets pH. Höjningen av
vattentemperaturen i sjöar förstärker och förlänger också tiden för temperaturskiktning i
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sjöar och kan öka problemet med syrebrist i bottenvattnet (SOU, 2015). Ökad syrebrist
kan i sin tur leda till att järn, mangan och fosfor löses ut från bottensedimenten
(Livsmedelsverket, 2019). Förlängd tid för temperaturskiktning kan även medföra att
ansamlingar av mikroorganismer blandas ner i bottenvattnet när sommarskiktningen
försvinner och nå råvattenintaget. Varmare vatten i sjöar och vattendrag medför på sikt
också en ökad risk för kraftiga algblomningar som kan påverka råvattenkvaliteten i form
av lukt- och smakstörande ämnen (algtoxiner), lättnedbrytbara och svårrenade organiska
ämnen, m.m. (SOU, 2015). Avsaknad av isbildning, på grund av t.ex. ökad blåst under
vinterhalvåret, kan dessutom leda till att is bildas på vattenverkens intagsgaller och de
låga vattentemperaturerna kan även försämra avskiljningen i den kemiska fällningen på
vattenverken.
Högre vattentemperatur samt kortare tid med istäcke, eller avsaknad av ett sådant, kan
även påverka sjöarnas ekosystem. Framtida högre ytvattentemperaturer och en tidigare
islossning förväntas leda till att algblomningen startar tidigare på våren, samt att
artsammansättningen av alger ändras. Sommarblomningen förväntas komma tidigare,
men minska i omfattning, medan höstblomningen förväntas öka i omfattning,
(Livsmedelsverket, 2019).
Ökad nederbörd, och speciellt kraftigare nederbördshändelser, kan öka sannolikheten för
att vattenkällor förorenas. Vid kraftig nederbörd kan toxiska kemikalier, patogener eller
organiskt material (humusämnen (NOM)) mobiliseras och transporteras till råvattenkällor
via dess avrinningsområde. Detta gäller för både yt- och grundvatten, men är extra
påtagligt för ytvatten. Exempel på punktkällor varifrån utsläpp och spridning av
föroreningar kan ske är avloppsreningsverk och bräddpunkter, förorenade områden och
fabriker. Inom de studerade avrinningsområdena för Tolken, Frisjön och Säven finns det
mycket begränsat med punktkällor (mindre reningsverk vid Tolken och Säven) däremot
en del diffusa källor exempelvis jordbruks-, skogsbruks- och betesmark samt vägar m.m.
Ökande halter av löst organiskt material/NOM har under de senaste tre decennierna
påvisats i flera av Nordeuropas och Nordamerikas sjöar och vattendrag.
Klimatförändringarna med ökad nederbörd, längre vegetationsperioder, mildare vintrar
och mer nederbörd under vintertid i form av regn eller frekventa snösmältningar, ökar
tillförseln av NOM. Högre halter av NOM är inte skadligt i sig, men försämrar
vattenkvaliteten i form av lukt och smak och ökar risken för både partikelbunden spridning
av föroreningar samt störningar i vattenverkens mikrobiologiska barriärer.
Det är svårt att bedöma hur den framtida vattenkvaliteten kommer att påverkas av
klimatförändringarna utan att mer i detalj studera jordarter och topografi inom respektive
avrinningsområde. Bedömningarna i detta avsnitt är därmed att betrakta som osäkra.
Sjöarna kommer troligen få större tillrinning då nederbörden kommer att öka över året,
samtidigt kan nederbörden komma mer intensivt vilket troligen medför att mer NOM kan
nå sjöarna. Tolken har ett relativt litet avrinningsområde som därmed får mer nederbörd
direkt på sjöytan jämfört med de andra sjöarna. Troligtvis kommer sjöarnas nuvarande
status att förstärkas, dvs Säven och Frisjön kommer att kunna få mer NOM relativt sett
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jämfört med Tolken på grund av att de har större avrinningsområden som kan bidra till
NOM transport till sjöarna.
Temperaturen i vattnet kommer troligtvis att bli varmare sommartid i sjöarna och kallare
på vintern. De högre halterna av näringsämnen kommer troligen att medföra mer
algblomningar för sjöarna Frisjön och Säven än för Tolken som är mer näringsfattig.
Det är mycket komplext att förutse hur den framtida temperaturskiktningen kommer att
utvecklas i sjöarna. Fortsatta temperaturmätningar behöver genomföras samtidigt som en
kartläggning av magasinsvolym under språngskikt bör beräknas baserat på bättre
underlag om bottenförhållandena.

7.3

Generella åtgärder
För att hantera problematiken med ett förändrat klimat föreslås det bland annat att man
ser över skyddszonerna och föreskrifterna vid utformningen av vattenskyddsområden, så
att hänsyn tas till att tillrinningsområden och rinntider kan ändra karaktär vid ett förändrat
klimat (SOU, 2015). Vidare framhålls även vikten av att utforma vattenverkens
beredningssteg så att de kan hantera den förändrade råvattenkvalitet som ett förändrat
klimat kan medföra.
Dricksvattensystem behöver även ses över i stort för att öka deras redundans och
förbättra deras robusthet, för att möta de hot (till exempel torka, skyfall och brand) som
mer extrema väderförhållanden kan medföra.
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8

Ekonomisk sammanställning

8.1

Investeringskostnader
Alternativens investeringskostnader är sammanställda i Tabell 8-1. Kostnader för
vattenverk är beräknade av COWI (2018) medan kostnaderna för ledningarna är
baserade på beräkningarna i avsnitt 5.3.
Tabell 8-1 Beräknad investeringskostnad i mnkr.

Tolken

Frisjön

Säven

Vattenverk
(mark och byggnad) a

173

173

173

Vattenverk
(el- och maskin m.m.) a

355

355

355

Ledningar b

337

337

231

Summa

865

865

759

a inklusive
b

8.2

14% projektering och 20% oförutsett
inkl. 10% projektering och 20% oförutsett

Drift- och underhållskostnad
Alternativens driftkostnader är sammanställda från beräkningar i avsnitt 4.14 och 5.3.
Driftkostnaderna motsvarar de kostnader som är kopplade till vattenverkens föreslagna
beredningsprocesser (Tabell 4-9) samt de tryckstegringskostnader som är kopplade till
alternativens råvattenförsörjning och överföring till distributionsnätet.
Underhållskostnader är schablonmässigt beräknade som procentsats av alternativens
investeringskostnader för att illustrera ett aktivt (preventivt) underhåll där komponenter
byts ut eller repareras innan de havererar (t.ex. ett aktivt arbete med att söka efter
läckage som kan åtgärdas på ledningsnätet).
Underhållskostnaden är beräknad från investeringskostnaderna exklusive
projekteringskostnad enligt procentsatserna nedan:
•

Byggnader 0,8%

•

Maskiner, el automatik m.m. 1,5%

•

Ledningar och tunnlar 0,2%
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De årliga drift- och underhållskostnaderna är sammanställda i Tabell 8-2.
Tabell 8-2 Beräknad drift- och underhållskostnad i mnkr per år.

Tolken

Frisjön

Säven

Vattenverk

14,9

17,4

17,4

Ledning (tryckstegring)

5,8

10,2

7,3

Vattenverk (byggnad)

1,2

1,2

1,2

Underhåll Vattenverk (automatik)

4,7

4,7

4,7

Ledningar

0,6

0,6

0,4

27,2

34,1

31,0

Drift

Summa

8.3

Kostnad per kubikmeter producerat dricksvatten
Alternativens förväntade kostnad per kubikmeter producerat dricksvatten, illustrerad i
Tabell 8-3, är beräknad genom att dividera alternativens drift- och underhållskostnad per
år med deras dimensionerade produktion på 350 l/s (ca 11 Mm3/år).
Tabell 8-3 Beräknad kostnad per kubikmeter producerat dricksvatten.

Tolken

Frisjön

Säven

Drift

1,9

2,5

2,2

Underhåll

0,6

0,6

0,6

Summa (kr/m3)

2,5

3,1

2,8
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9

Samlad bedömning
I den tidigare genomförda multikriterieanalysen (Handlingsplan för en långsiktigt hållbar
vattenförsörjning, Sweco Environment AB, 20190517), bedömdes flera olika kriterier i en
så kallad multikriterieanalys. I denna förstudie har några kriterier studerats mer detaljerat,
dessa kriterier redovisas i Figur 9-1 nedan. Detta gäller genomförandetid
(anläggningstid), leveranssäkerhet (reservvattenkapacitet), vattenkvalitet
(råvattenkvalitet, estetisk kvalitet), socialt och miljö (motstående intressen,
energiförbrukning och miljökonsekvenser) samt ekonomi.

Figur 9-1 Kriterier som studerats mer detaljerat i denna förstudie är markerade med svart kant. Kriterier som
är oförändrade av förstudiens resultat är skuggade medan kriterier som har justerats efter uppdaterad
kunskap är skarpa i färgen.

9.1

Genomförandetid
I huvudkriteriet genomförandetid har anläggningstiden justerats då förstudien resulterat i
att utredningsläget är bättre för Tolkenalternativet än tidigare. Detta beror på att det nu
bedöms vara klarlagt att Tolkens uttagskapacitet kommer att klara behovet. Tolken och
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Säven bedöms vara likvärdiga när det gäller den framtida anläggningstiden.
Utredningsläget är något bättre för Frisjön där Borås idag har bäst kännedom om sjöns
egenskaper via den befintliga regleringen av sjön, samtidigt som närheten till Sobackens
anläggning medför att anläggningstiden av ett vattenverk möjligen kan bli enklare att
genomföra.

9.2

Leveranssäkerhet
I huvudkriteriet leveranssäkerhet och delkriteriet reservkapacitet har förstudien visat att
samtliga sjöar rent fysiskt klarar att leverera den önskade kapaciteten råvatten. Innan
förstudien genomfördes fanns det en stor osäkerhet kring Tolkens uttagskapacitet.
Samtliga utredda alternativ kommer medföra signifikant förbättring i
dricksvattenförsörjningens motståndskraft mot oönskade händelser som till exempel torka
eller olyckor.
Simuleringen visar att det är möjligt att använda Tolken som dricksvattenkälla.
Råvattenuttaget är stort i förhållanden till tillrinningen, men tack vare ett stort magasin och
hög sjöprocent kan detta hanteras. Det finns också marginal i sjöns nivå för att kunna
möjliggöra tappningen och ha högre tappning under vissa perioder på året, eller en högre
minimitappning.
Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som dricksvattenkälla
under rådande förutsättningar. Den höga minimitappningen leder sannolikt till att det
redan idag finns problem med att upprätthålla nivån i sjön. Om det skall vara möjligt att
använda sjön för råvattenuttag, bör minimitappningen sannolikt inte vara högre än 0,7
m³/s. Rådande vattendom skulle därför behöva omprövas för att möjliggöra
råvattenuttaget.
Simuleringen visar att det skulle vara möjligt att använda Säven som dricksvattenkälla.
Eventuellt kan diskuteras om en något högre regleringshöjd skulle vara lämpligt för att ha
lite mer marginal samt kunna utjämna flöden något mer.
Förstudien indikerar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar med avseende på
reservkapacitet för att kunna fungera som råvattentäkt. Påverkan på omgivningen för
Frisjön kommer troligen bli mer märkbar för omgivningen än för sjön Tolken och Säven.

9.3

Vattenkvalitet
I utredningen har flera olika intagspunkter studerats med avseende på delkriteriet
råvattenkvalitet. Av alla studerade punkter i sjöarna har punkterna F1 (Frisjön), S2
(Säven) och T3 (Tolken) bedömts som de bästa intagspunkterna i respektive sjö.
Rangordning mellan de tre punkterna är svår att göra. Samtliga tre punkter bedöms som
möjliga att nyttja för ett råvattenintag. Osäkerheter som kvarstår är avskiljningsbarheten
hos aluminium och risken för intag av alger om man förbrukar vattenmagasinet under
språngskiktet (eller att språngskiktet försvinner tidigt under säsongen och vattenvolymen
omblandas).
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Om det bedöms som acceptabelt att under perioder ta in ett vatten med en något förhöjd
temperatur (över 12oC) bedöms T3 vara den mest lämpade punkten för ett råvattenintag,
givet att eventuell alg-problematik är att betrakta som hanterbar. T3 kan även göras än
mer tilltalande om det visar sig att en alternativ vattenberedningsprocess kan nyttjas.
Den nya vattenförsörjningen kommer troligen att gå på 100% under något år då Sjöbo
vattenverk rustas upp, därefter planeras Sjöbo och den nya anläggningen troligtvis köras
på ca 50% kapacitet. Om det är Tolken som används som råvattentäkt innebär detta att
det är kan möjligt att råvattnet kan hållas under 12 oC, detta behöver dock kontrolleras då
det är en osäker uppgift).
När det gäller estetisk kvalitet på utgående vatten från ett planerat vattenverk bedöms
vattnet från Tolken kunna vara marginellt mer estetiskt tilltalande än motsvarande vatten
från Frisjön och Säven.
Både Tolken och Säven har mindre reningsverk som ligger i anslutning till sjön.

9.4

Socialt & miljö
I Tolkens närområde bor det relativt många människor som kommer påverkas av de
restriktioner som kommer förtydligas inom det befintliga vattenskyddsområdet. Samtidigt
är omgivningen van vid de nivåvariationer som finns i anslutning till stränderna. För
området vid Säven kommer det att upprättas ett nytt skyddsområde och sjön kommer att
regleras på ett annat sätt än de nivåvariationer som finns idag. Samtidigt bor det färre
människor som kommer påverkas runt sjön. Dessa sjöar bedöms vara likvärdiga när det
gäller motstående intressen.
Även för Frisjön kommer människor att påverkas vid införande av skyddsområde för
råvattentäkten. Samtidigt bedöms sjöns tveksamma kapacitet medföra ett något större
motstående intresse på grund av att nivåvariationerna troligen kommer bli större än idag
när regleringen förändras till förmån för vattenförsörjningen.
Både Tolken och Frisjön regleras idag för vattenkraftsproduktion. Båda vattendomarna
kommer att behöva omprövas om någon av sjöarna skall användas för vattenförsörjning. I
Frisjön har BEM rådighet vilket troligen kan förenkla en tillståndsprocess.
I Ulricehamns ÖP (Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagandehandling, Kf 201510-29) pekas Tolken ut som intressant för framtida vattenuttag liksom några andra sjöar i
kommunen. Vidare pekas ett par områden i norra delen av Tolken ut som intressanta
som LIS områden9. Områdena ligger nära sjöns utlopp i norra delen av Tolken och
bedöms inte påverka vattenkvaliteten vid vattenintaget som föreslås i södra delen av
sjön.

9

Sedan 2010 kan kommunerna i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen – LIS-områden. Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala
utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande när man
prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i
detaljplaner
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I Vårgårda kommuns ÖP (Översiktsplan 2006, Potential Vårgårda 2006-2015, antagen
KF 2006-06-21) föreslås ett utbyggnadsområde (R2:5) vid Sävens nordvästra strand.
I Marks kommuns översiktsplan (ÖP) finns inga föreslagna utvecklingsområden runt
Frisjön.
I delkriteriet energiförbrukning visar förstudien att Tolken är det mest fördelaktiga
alternativet tack vare dess gynnsamma höjdförhållanden mellan sjön och vattenverket
och vattenverket och distributionsnätet i Borås stad. Medan Frisjön medför de minst
fördelaktiga höjdförhållandena och långa ledningssträckor.
Miljökonsekvenserna är svårbedömda i detta läget när det inte är utrett vilka
miljökonsekvenserna blir i anslutning till vattendragen och ledningsdragningarna. Den
större andelen av sjön Tolkens tillrinning (ca 33%) som behövs till vattenförsörjningen
jämfört med Säven (13%) och Frisjön (14%) indikerar att konsekvenserna kan bli något
mer omfattande för Tolkenalternativet. Det som talar till Tolkens fördel är dels att
möjligheterna att reglera sjön med hänsyn till naturmiljön ser bra ut samtidigt som
påverkan på naturmiljön kommer vara på en relativt kort delsträcka av Viskan.

9.5

Samlad poängbedömning och viktning
I Figur 9-2 redovisas den tidigare poängbedömningen inom parantes och den nya
poängbedömningen ovanför. Det kan konstateras att det är små skillnader i
poängsättningen mellan sjöarna Tolken (7,9 poäng) och Frisjön (7,4 poäng) som ligger
något högre än för sjön Säven (6,9 poäng).
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Figur 9-2 Poängbedömning och viktning innan och efter förstudiens genomförande.

Samma viktning mellan huvudkriterierna har använts i förstudien som i den tidigare
bedömningen, (Handlingsplan för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning, Sweco
Environment AB, 20190517), Figur 9-3.
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Figur 9-3 Viktning av huvudkriterier i genomförda utredningar.

Inom huvudkriteriet för vattenkvalitet har viktningen justerats till att råvattnets kvalitet
bedöms stå för 60% vikt (tidigare 40%) och föroreningsrisk för 30% vikt (tidigare 50%)
och den estetiska kvaliteten för 10% (samma som tidigare). Anledningen till att viktningen
ändrats är att föroreningsrisken bedöms vara relativt sett hanterbar för alla sjöarna som
har begränsade föroreningskällor i sin omgivning. Tolken har något fler boende runt sjön
samtidigt som det finns ett mindre reningsverk medför att Tolken får högre poäng än
Säven som också har ett reningsverk och Frisjön. Detta beror på att Säven som inte
regleras aktivt idag kommer få ett nytt skyddsområde samtidigt som sjön kommer
regleras för vattenförsörjning vilket förväntas möta ett större motstånd än det som
förväntas vid Tolken. Runt Tolken finns ett skyddsområde som kommer skärpas ifall sjön
utnyttjas som råvattentäkt samtidigt som boende är vana vid relativt stor
regleringsamplitud. Även Frisjön kommer behöva upprätta ett skyddsområde för
vattentäkt samtidigt som konsekvenserna för ett uttag av vatten kommer få större
konsekvenser än idag.
Om den tidigare viktningen för vattenkvalitet används så kommer Tolken fortfarande
framstå som det mest fördelaktiga alternativet med den skillnaden att differensen
poängmässigt mot de andra sjöarna blir mindre.
Utredningsarbetet har genomförts stegvis och förstudiens resultat visar poängmässigt att
Tolken är mest fördelaktig följd av Frisjön och därefter Säven. Tolkens bättre
uttagskapacitet kommer dock inte riktigt fram i analysen eftersom alla alternativen fysiskt
kommer klara det kravställda uttaget. Konsekvenserna för omgivningen kommer troligtvis
bli svårare för Frisjön och detta visar sig under delkriteriet motstående intressen som har
relativt sett låg viktning.

9.6

Ekonomi
I den tidigare utredningen (Handlingsplan för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning,
Sweco Environment AB, 20190517), beräknades investeringskostnader fram för flera
olika vattenförsörjningsalternativ. Utöver ytvattentäkternas (Frisjön Tolken och Säven)
investeringskostnader som beräknats av COWI (2018), beräknades även kostnader för
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grundvatten och konstgjord infiltration från Varnum samt grundvatten från Bollebygd och
Dalsjöfors.
Det var dock endast ytvattentäkterna som klarade det önskade framtida vattenbehovet på
85% av år 2050s medeldygnsförbrukning under minst 52 veckor, varför det är dessa
alternativ som redovisas i denna utredning.
De tidigare framtagna kostnaderna har kompletterats i denna utredning med mer
detaljerade beräkningar för ledningsdragningar och tryckstegringsstationer, samt driftoch underhållskostnader för beredningsprocesserna och kostnaderna för att kunna
pumpa vatten från råvattentäkterna till vattenverk och distributionsnätet i Borås stad.
De utredda alternativens totala kostnader över tid redovisas i Figur 9-4, för en driftperiod
på 30 år och en kalkylränta på 2% (vid rak amortering och exkluderad framtida
diskontering).

Figur 9-4 Uppdaterad totalkostnad över 30 år (undantaget ledningar som beräknats över 70 år), med
avseende på investeringskostnader för vattenverk och ledningar, räntekostnad, samt drift- och
underhållskostnader.

Den totala kostnaden över tid är beräknad utifrån den sammanställda informationen i
kapitel 7 och ett antagande om att hälften av Borås Stads distribuerade vatten
produceras vid Sjöbo Vattenverk och hälften produceras vid det planerade nya
vattenverket.
Givet nuvarande underlag så är alternativen relativt lika kostnadsmässigt även om Säven
framstår som marginellt mer fördelaktigt än Tolken och Frisjön.
repo001.docx 2015-10-05

63(66)
RAPPORT
2020-04-04
ARBETSMATERIAL
FÖRSTUDIE DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING BEM

GL p:\21315\13007633\000\19 original\slutkoncept_förstudie_dricksvattenförsörjning_bem_20200404.docx

Bilaga C

Över tidsperioden 30 år är alternativens differens är strax över 10%, vilket t.ex. är lägre
än de osäkerheter som är kopplade till alternativens investeringskostnader (uppskattade
till 40-50%).

9.7

Kostnadseffektivitet
Det mest kostnadseffektiva alternativet har identifierats, se Figur 8-3, genom att dividera
handlingsalternativens beräknade totalkostnad med deras bedömda totalpoäng.
Resultatet, illustrerat i Figur 9-5, är känsligt för hur viktningen genomförs av de ingående
kriterierna, då samtliga av de utredda sjöarna är alternativ som skulle fungera för Borås
Stads framtida dricksvattenförsörjning. Givet gällande viktning, att störst vikt läggs på
vattenkvalitet och reservkapacitet, framstår Tolken som det mest fördelaktiga alternativet
och rekommenderas som inriktningsalternativ för fortsatt utredning.

Figur 9-5 Beräknad totalkostnad per poäng, samt rekommenderat handlingsalternativ markerat med grön
kant.
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10

Slutsatser
Förstudien har resulterat i följande slutsatser:
✓

Sjöarna Tolken, Frisjön och Säven skulle alla teoretiskt kunna fungera som
råvattentäkter för Borås stad. Det finns dock stora skillnader när det gäller
långsiktig uttagskapacitet och vattenkvalitet.

✓

Sjön Tolken har ett relativt litet avrinningsområde men stor sjövolym. Volymen
vatten i Tolken är ungefär dubbelt så stor som volymen vatten i Frisjön. Sjön
Säven innehåller en något större volym vatten än Tolken. Både sjön Tolken och
Säven kommer att kunna ha långsiktiga uttag av råvatten.

✓

Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som
dricksvattenkälla under rådande förutsättningar. Den höga minimitappningen
leder sannolikt till att det redan idag finns problem med att upprätthålla nivån i
sjön och att konsekvenserna på omgivningen skulle bli svårare att hantera ifall
sjön i framtiden utnyttjas som råvattentäkt.

✓

Förstudien visar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna
fungera som råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet. Säven
bedöms ha näst bäst förutsättningar kapacitetsmässigt och skulle troligen kunna
fungera som vattentäkt också.

✓

Sjön Tolken har den bästa vattenkvaliteten med avseende på kategorierna
organiska föreningar, färg, aluminium och övriga kemiska parametrar samt
alkalisering.

✓

Generella bedömningar med avseende på framtida klimat har utförts i rapporten,
men behöver fördjupas ytterligare i kommande utredningsskede.

✓

Investeringskostnaden i vattenverk, tryckstegringsstationer och
överföringsledningar är lika för Tolken och Frisjön. Säven har lägre
investeringskostnad på grund av att ledningssträckan från Säven till Borås är
kortare än motsvarande sträckor från Tolken och Frisjön till Borås.

✓

Drift och underhållskostnaderna är lägst för Tolken eftersom kostnaderna för att
rena vattnet är lägst vid vattenverket samtidigt som kostnaden för att pumpa
vatten till Borås tätort är lägst. Frisjön har högst kostnader för att pumpa råvatten
till vattenverk och vidare till distributionsnätet varför detta alternativ är mest
kostsamt.

✓

Poängbedömningen av de olika sjöarna har uppdaterats mot den tidigare
genomförda utredningen och ger Tolken högst poäng (7,9) följt av Frisjön (7,4)
och Säven (6,9)

✓

Alternativet Tolken bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet. Tolken
framstår som det mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som
inriktningsalternativ för fortsatt utredning.
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Bilaga C

11

Fördjupad förstudie – underlag för samråd och tillståndsprövning
Om kunskapen kring sjöarna (alternativt bara för sjön Tolken) önskas fördjupas ytterligare
inför samråd och tillståndsprövning bör följande kompletterande utredningar övervägas:
✓

Göra tidplan för fördjupad förstudie och delmoment i tillståndsprövning.

✓

Inledande naturmiljöinventering av området kring sjöarna och längs nedströms
vattendrag. Detta för att kunna bedöma konsekvenser av minskat flöde och
påbörja utredning av eventuella kompensationsåtgärder.

✓

Kartläggning av kraftintressen med hänsyn till placering, storlek och
årsproduktion.

✓

Studie av bottenförhållanden och tillgänglig vattenvolym under språngskiktet,
särskilt för Tolken för att ta reda på hur vattenmagasinet under språngskiktet
förändras över säsongen.

✓

Fördjupa bedömning av hur klimatförändringar kan påverka vattentillgång och
vattenkvalitet. Detta kan exempelvis handla om hur stor avdunstningen är jämfört
med den ökade nederbörden för de sjöar och avrinningsområden som är av
intresse.

✓

Pilot, fält eller labbförsök för att få bättre underlag för tillståndsprocess kan
följande övervägas;

o

o
o
o
o

o

Karakteriseringen av förekomsten av mangan och aluminium (om Frisjön
eller Säven väljs) bör finnas med i fällningsförsöket och/eller via
provtagning av filtrerade prover för att bedöma om de är partikulärt
bundna eller ej (man får dock inte med om de är bundna till
humussyror).
Utökad provtagning med PFOS bör genomföras för den sjö som vill
studeras närmare.
Karakterisering av alger bör genomföras under sommarmånaderna för
att utreda risken för algtoxiner och liknande.
Om Tolken väljs bör det övervägas om det ”klarar sig” med en process
inkluderande enbart fällning på UF.
Valet av alkaliseringskemikalier och kalciumhaltbehovet bör diskuteras
samt vad som eventuellt skulle bli följden av en blandning av vatten
med olika hårdhetsgrad bör utredas.
Fortsatta studier av temperaturprofiler, syreprofiler, turbiditetsprofiler
etc. bör genomföras på vald punkt.
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Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Inledning
Medins Havs och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av
Sweco Sverige AB att utföra en makrofytundersökning av tre
transekter i sjön Tolken. Syftet är att erhålla ett underlag till
tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning för Tolken som kompletterande vattentäkt i Borås kommun. Jämförelser skall göras med en tidigare mer omfattande undersökning från 2011 (Nilsson &Johansson 2012).

Makrofyter
Med makrofyter avses vattenlevande växter, såväl kärlväxter
som mossor och alger som är så
stora att de är synliga med blotta
ögat.

Metodik
Inventeringen av vattenväxter, eller makrofyter som det också kallas, gjordes
den 12 augusti 2021 av Carin Nilson, Medins Havs och Vattenkonsulter och
Niklas Egriell SWECO. Undersökningen utfördes enligt SS-EN 15460:2007
(SIS 2007) och handledning för miljöövervakning (Havs- och Vattenmyndigheten 2015). Antalet transekter begränsades dock till tre. För att förväntas hitta
alla arter i en sjö av Tolkens storlek (12 km2) skall egentligen 13 transekter undersökas. I varje transekt undersöktes rutor som är 0,25 x 0,5 meter. I de
grundaste delarna undersöktes botten med vattenkikare, därefter med teleskopkratta och djupare än 3,3 meter med lutherräfsa. Minst en ruta varannan
djupmeter undersöks. Artbestämning utfördes i stor utsträckning i fält men
svårbestämda arter bland annat inom grupper som kransalger och mossor togs
med och bestämdes med hjälp av stereomikroskop på laboratoriet. Taxonomin
följde DYNtaxa. Artlistor för transekterna redovisas i bilaga 3.
Resultatet utvärderades med avseende på arternas frekvens och djuputbredning samt förekomsten typiska, ovanliga och rödlistade arter. Jämförelser gjordes med en tidigare undersökning i Tolken som utfördes 2011 och omfattade 13
transekter (Nilsson &Johansson 2012). Två av transekterna 2021 undersöktes
även 2011 medan en var ny och belägen i området för det planerade landningsstället för råvattenintaget. Numreringen av transekterna gjordes med hänsyn
till numreringen vid undersökningen 2011, återupprepning sker på transekt 7
och 8 medan den nya transekten fick nummer 14.
Den ekologiska statusen med avseende på näringsämnen beräknades med hjälp
av Trofiskt makrofytindex (TMI) enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (Havs- och vattenmyndigheten 2019a, b). Med tanke på att antalet undersökta transekter var begränsat skall resultatet endast ses som en jämförelse
med resultatet från 2011 (Nilsson & Johansson 2012). En omräkning av klassningen av TMI har gjorts för undersökningen 2011, i enlighet med gällande bedömningsgrunder. Dessutom beräknades ett index (WIc) för att bedöma regleringspåverkan (Hellsten & Mjelde 2009). Även förekomst av stora kortskottsarter, det vill säga styvt och vekt braxengräs, strandpryl och notblomster används
som en markör på en god status med avseende på reglering.
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Resultat
Beskrivning av vegetationen
Undersökningen omfattade tre transekter från strandlinjen och ut till max 6,3
meters djup (Figur 1). En av transekterna (transekt 7) var belägen i en skyddad
innanför Sundholmen, där dominerades botten främst av findetritus. De två
övriga transekterna (8 & 14) utgick från exponerade stränder på utsidan av
Sundholmen. Övervattensväxter som vass och flaskstarr förekom främst i viken
(transekt 7) men även på transekt 8 förekom gles vass (Tabell 1). Kransalger
påträffades på transekt 7 och 14 och stor näckmossa på transekt 14. Vattenpest
var den art som förekom i flest rutor och vid alla tre transekter. De vanligaste
kortskottsarterna var styvt braxengräs, notblomster och strandpryl.

8
7

14

Figur 1. Karta över Tolken och transekternas placering 2021.
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På transekt 8 noterades den rödlistade arten sjöhjortron (Figur 2). Sjöhjortron
är en cyanobakterie som bildar hjortronformade kolonier. Arten är känd från ca
60 sjöar i Sverige och klassad som nära hotad (NT) (Gärdenfors 2020). Utanför
Sverige finns endast ett fåtal fynduppgifter (ArtDatabanken 2019). Sjöhjortron
är en indikatorart för näringsfattiga ickeförsurade klarvattensjöar och förekommer på hårdbotten eller i braxengräsmattor vanligen på 0,5-3,5 m djup (ArtDatabanken 2019).

Tabell 1. Påträffade växter (antal rutor) vid de
olika transekterna vid inventeringen 2021.

7
Cyanobakterier
sjöhjortron
Kransalger
sträfsen
glansslinke/mattslinke
Mossor
stor näckmossa
Kärlväxter (helofyter)
flaskstarr
sjöfräken
vass
smalkaveldun
Kärlväxter (hydrofyter)
nålsäv
vattenpest
vekt braxengräs
styvt braxengräs
löktåg
notblomster
hårslinga
gul näckros
strandpryl
krusnate
ålnate
strandranunkel
igelknoppar
vattenbläddra (aggregat)

8

14 (ny)
4
1
5

12

11
2
4
3
3
1
11
1
2
1
2
2
6

6

3
4
7
1
10

1
5
2
1
2
3
1

1
1
1
1
2
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Jämförelse med undersökningen 2011
Vegetationsutbredning
Vid undersökningen 2021 noterades knappt hälften av de arter som noterades
2011 (Tabell 2), vilket är förväntat med tanke på den betydligt mindre provtagningsinsatsen. Samtliga av de vanligt förekommande arterna 2011 påträffades
dock även 2021 (Figur 4). De skillnader i frekvens som kan noteras kan i huvudsak förklaras av urvalet av transekter. Styvt braxengräs, notblomster och
vattenpest noterades på större djup 2011 än 2021 (Figur 4) men det gällde inte
på de aktuella transekterna 7 och 8.
Den rödlistade cyanobakterien sjöhjortron noterades vid båda provtillfällena.
Vid undersökningen 2011 noterades även strandsprötmossa, dock inte vid någon av de transekter som undersöktes 2021. Arten betecknades som nära hotad
i 2010 års rödlista men i 2020 års lista bedöms den som livskraftig.

Tabell 2. Jämförelse av resultat 2011 och 2021.

2011
2021
2,2
1,77
13
3
54
23
8,9
12,0
690
530
strandstor
sprötmossa näckmossa

Pegelnivå (m)
Antal transekter
Totalt artantal
Medelantal arter/ transekt
Maxdjup hydrofyter (cm)
Djupast förekom. hydrofyt

Figur 3. Styvt braxengräs från transekt 8.
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Antal inventeringsrutor

10

Tolken 2021 (3 transekter)
strandpryl

8

notblomster

6

styvt braxengräs

4

vattenpest

2

glansslinke/mattslinke

0

hårslinga
gul näckros
Djupintervall (cm)

Tolken 2011 (13 transekter)
40

strandpryl

Antal inventeringsrutor

35
30

notblomster

25
20

styvt braxengräs

15
10

vattenpest

5

glansslinke/mattslinke

0

hårslinga
Djupintervall (cm)

gul näckros

Figur 4. Förekomst och utbredningsdjup för de vanligast förekommande arterna 2011 och
2021. Djupet 2011 har justerats med –40 cm beroende på skillnaden i vattennivå, se tabell 2.

Figur 5. Strandpryl på grusbotten vid transekt 14.

Sida 8 av 19

Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Index och statusklassning
Sjöns status med avseende på näringsämnen ligger på gränsen mellan god och
hög. Enligt gällande bedömningsgrunder ligger Trofiskt makrofytindex strax
under gränsen för hög status 2011 och strax över gränsen 2021 (Tabell 3). Med
hänsyn till förekomsten av goda indikatorarter för näringsfattiga förhållanden
som styvt braxengräs, stor vattenmossa och glans/mattslinke expertbedömdes
statusen som hög.

Tabell 3. Jämförelse av index, klassningar och bedömningar 2011 och
2021

Trofiskt makrofytindex (TMI)
Ekologisk kvot
Näringsämnen status
Inom gränsintervallet God-Hög
Näringsämnen expertbedömning
WIc
Antal stora kortskottsarter
Hydromorfologi expertbedömning

2011
7,49
0,89
God
Ja
Hög
46,2
4
Hög

2021
7,88
0,95
Hög
Ja
Hög
36,4
4
Hög

Tabell 3), dessutom noterades samtliga fyra stora
kortskottsarter (styvt och vekt braxengräs, strandpryl och
notblomster)och förekomsten av små arter som strandranunkel och sylört var begränsad. Sammantaget indikerar detta
Figur 6. Sylört noterades strax utatt vattenvegetationen inte är negativt påverkad av nuvaanför transekt 14
rande regelringsregim.

Regleringspåverkan
Olika vattenväxter påverkas av reglering på olika sätt. En viss variation av vattennivån i en sjö
är naturlig och viktig för många arter. Stora kortskottsar-ter, (styvt och vekt braxengräs, strandpryl och notblomster) är känsliga för vattenståndsfluktuationer medan små arter (strandranunkel och sylört) gynnas (Hellsten & Mjelde 2009).
I en underökning i tretton värmländska sjöar 2009 fanns ett tydligt negativt samband mellan antalet stora kortskottsarter och sänkning av vattenståndet vintertid (Wallsten 2010). Andra arter
som missgynnas av vattenståndsfluktuationer är näckrosor och slingor medan flaskstarr och
gräs i släktet Calamagrostis gynnas (Hellsten & Mjelde 2009). Jämför man reglerade sjöar kan
en högre regleringsamplitud ge fler arter än en liten regleringsamplitud men vid en regleringsamplitud över 2-3 m så minskar antalet arter (Hellsten & Mjelde 2009). En sänkning av vattenståndet vintertid be-döms vara särskilt känsligt.
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Slutsats
Tolken har en artrik vattenvegetation och det noterades en rödlistad art, cyanobakterien sjöhjortron.
Resultatet av undersökningen 2021 stämde väl överens med resultatet 2011.
Vid klassning enligt nu gällande bedömningsgrunder ligger statusen med avseende på näring på gränsen mellan god och hög men expertbedöms som hög.
Statusen bedömdes även vara hög med avseende på hydrologisk regim. Det
fanns inga indikationer på att det skett någon förändring som kan kopplas till
exempelvis näringsämnen eller hydrologisk regim, jämfört med undersökningen 2011.

Referenser
ArtDatabanken 2019. Artfakta. SLU Artdatabanken. Uppdaterad: 1 november
2009
Gärdenfors, U. (ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010 - The 2010 Red List
of Swedish Species. Artdatabanken. SLU, Uppsala.
Havs- och vattenmyndigheten 2015. Handledning för miljöövervakning.
Undersökningstyp makrofyter i sjöar 3,0, 2015-06-26.
Havs- och vattenmyndigheten 2019a. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering avseende ytvatten. HVMFS 2013:19. Konsoliderad
elektronisk utgåva 2019-01-01.
Havs- och vattenmyndigheten 2019b. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, HVMFS
2019:25.
Hellsten, S.& Mjelde, M. 2009. Macrophyte responses to water level fluctuation
in Fennoscandinavian Lakes – Applying a common index. Verh. Internat.
Verein. Limnol. 2009, vol. 30, Part 5, p. 765–769, January 2009.
Nilsson, C & Johansson, K. 2012. Vegetation i fem sjöar i Viskan och Ätrans
vattensystem 2011. Medins Havs och Vattenkonsulter AB. Rapport till
Länsstyrelsen i Västra Götaland.
SIS 2007. Svensk Standard, SS-EN 15460:2007. Vattenundersökningar – Vägledning för inventering av makrofyter i sjöar.
SLU artdatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. SLU, Uppsala.
Wallsten, M. 2010. Makrofyters respons på vattenförändringar i 13 värmländska sjöar. En lämplig parameter för att bedöma sjöars status i reglerade sjöar? Länsstyrelsen i Värmland. Publ nr 2010:12.ISSN:0284-6845
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Bilaga 1. Resultatsida
Tolken

Datum:

Utloppskoordinater:

6412590/1350600

Flodområde:

2021-08-12
105 Viskan

Kommentar

Undersökningen omfattade tre transekter, artlistan ger därför inte en fullständig beskrivning av hela sjöns
artsammansättning, vilket framgår av att kurvan för det kumulativa artantalet inte har planat ut. Det innebär att index som
Trofiskt makrofytindex och WIc har en viss osäkerhet. Status med avseende på näring klassades som hög enligt Trofiskt
makrofytindex. Det noterades 16 arter med indexvärde och fyra arter som till mer än 70 % förekommer i sjöar med hög
status. Detta innebär en tämligen säker klassning, trots det begränsade underlaget. Vidare indikerar ett högt WIc index hög
status med avseende på hydromorfologi.
Vattenpest, styvt braxengräs och hårslinga noterades i samtliga tre transekter, medan arter som glansslinke/mattslinke,
strandpryl, notblomster och gul näckros noterades i två av tre transekter.Den rödlistade kolonibildande cyanobakterien
sjöhjortron Nostoc zetterstedii vid transekt 8. Arten klassas som nära hotad (NT).

Resultat

Totalt artantal:
Medelantal arter/ transekt:
Andel rutor med vegetation:
Maxdjup (cm):
Djupast förekommande art:
Antal stora kortskottsarter
WIc:

23
12,0
0,79
530
stor näckmossa
4
36,4

Kumulerat artantal

7,88
0,95
Hög
Hög
Hög

Förekomst av de vanligaste hydrofyterna*
Antal rutor
Antal transekter

Kumulerat artantal (enbart hydrofyter*)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Statusklassning (enligt HAV 2019:25)

Trofiskt makrofytindex:
Ekologisk kvot:
Näringsämnen status:
Expertbedömning
Näringsämnen status:
Hydromorfologi status:

20
15
10
5
0

7

8

3
2
1
0

14 (ny)

Transekt nr

De vanligaste hydrofyternas* djuputbredning
10

strandpryl

Antal inventeringsrutor

8

notblomster

6

styvt braxengräs

4

vattenpest

2

glansslinke/mattslinke

0

stor näckmossa
gul näckros
Djupintervall (cm)

*Hydrofyter omfattar flytblad- och undervattensväxter men inte övervattensväxter som till exempel vass och säv.
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Bilaga 2. Sjöuppgifter
RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

Tolken

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Vattenområdesuppgifter

Sjö/vattendrag:
Lokalnummer:
Lokalnamn:
Huvudflodomr.:
Län:
Kommun:

Tolken
105 Viskan
14 Västra Götaland
-

Provtagningsuppgifter

Datum:
Provtagare:
Organisation:

Medins Havs och Vattenkonsulter AB/Sweco

Syfte:

Inventering

Metodik:

Makrofyter i sjöar v3

Vattenuppgifter

Vattennivå:
Pegelnivå:
Vattentemp:

2021-08-12
Carin Nilsson Niklas Egriell

Normalt
1,77
- °C

Sjötyp
Utloppskoord.
ID-nummer:
Sjöarea (km2):
Medeldjup:
Maxdjup:

3. Söder LN
6412590/135060
SE641259-135060
12
8,4 m
29 m

Provyta (m²):
Antal transekter:
Antal provytor:

0,125
3
77

Siktdjup:
Vattenfärg:
Grumlighet:

3,55 m
klart
ofärgat

Övrigt

Pegelnivå 1,77 motsvarar 227,0 i system Rh2000. Endast tre transekter undersöktes.

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Bilaga 3. Artlista
Tolken

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

SE641259-135060
2021-08-12

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Determinator: Carin Nilsson

Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Art (svenskt namn)
Cyanobakterier
sjöhjortron
Kransalger
sträfsen
papillsträfse
glansslinke/mattslinke
Mossor
stor näckmossa
Kärlväxter (helofyter)
flaskstarr
sjöfräken
vass
smalkaveldun
Kärlväxter (hydrofyter)
nålsäv
vattenpest
vekt braxengräs
styvt braxengräs
löktåg
notblomster
hårslinga
gul näckros
strandpryl
krusnate
ålnate
strandranunkel
igelknoppar
vattenbläddra (aggregat)

Art (latinskt namn)

Rk

Nostoc zetterstedtii

NT

Chara
Chara virgata
Nitella flexilis/opaca
Fontinalis antipyretica

Iv

Vf WIc

Djup (cm) Antal rutor i respektive transekt
min
max
7
8 14 (ny)

4 0,085

130

190

8
10

1
1

1 0,021
3 0,064
17 0,362

30
80
90

30
110
250

8

0,7

11 0,234

230

530

Ni
Nu
Nd

Carex rostrata
Equisetum fluviatile
Phragmites australis
Typha angustifolia
Eleocharis acicularis
Elodea canadensis
Isoëtes echinospora
Isoëtes lacustris
Juncus bulbosus
Lobelia dortmanna
Myriophyllum alterniflorum
Nuphar lutea
Plantago uniflora
Potamogeton crispus
Potamogeton perfoliatus
Ranunculus reptans
Sparganium sp.
Utricularia vulgaris agg.

Rutor
(n)
(%)

8
4
8
9
8
9
9
8
8
3
8
8
8

0,8
0,7
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
0,8
0,9
0,8

Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd

Ni
Ni

4
1
3
12

5
11

2
4
9
3

0,043
0,085
0,191
0,064

20
20
10
70

30
70
110
90

2
4
3
3

2
19
1
6
2
9
5
9
11
1
1
1
1
2

0,043
0,404
0,021
0,128
0,043
0,191
0,106
0,191
0,234
0,021
0,021
0,021
0,021
0,043

30
90
30
130
30
10
10
50
10
250
290
150
30
210

150
240
30
190
50
130
150
270
190
250
290
150
30
250

1
11
1
3
1
2
2
6

6

3

1
5

8
1
7
1
10

2
3
1

1
1
1
1
2

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i
SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

Sida 13 av 19

Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Bilaga 4. Transektuppgifter
Transekt
Startkoordinat
N
E
Stoppkoordinat
N
E

7

8

14 (ny)

6406878
1346321

6407401
1347119

6406592
1346383

6406944
1346162

6407359
1347243

6406540
1346670

Koordinatsystem: RT90 2,5 gon V
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Transekt 7, start

Transekt 7, stopp (på andra sidan viken)
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Transekt 8

Transekt 14 (ny)
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Provtagare/inventerare:
Antal rutor:
Antal rutor i veg. zonen:
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Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
(SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid
laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna
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(SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid
laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna
rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i

Allmän dammussla noterades. Gräsnate utanför transekt.
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Inledning
Medins Havs och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Sweco Sverige AB
att utföra en bottenfaunaundersökning på tre strandlokaler i Tolken. Syftet är
att erhålla ett underlag till tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning
för Tolken som kompletterande vattentäkt i Borås kommun.

Bottenfauna
Med bottenfauna avses ryggradslösa djur (insekter, fåborstmaskar, iglar, virvelmaskar,
snäckor, musslor och kräftdjur) som lever på eller i bottnar i vattenmiljöer. Djuren uppehåller sig i vattnet under hela eller delar av sitt liv.
Bottenfaunan består av många arter och är relativt stationär, vilket gör den till en användbar och god indikator på miljökvalitet i vatten.
När en art med speciella krav hittas speglar den vattenkvaliteten under hela djurets livstid. Vilket ibland kan vara flera år.

Metodik
Provtagning
Provtagningen av bottenfauna utfördes den 21 september 2021
av Carin Nilsson, Medins Havs och Vattenkonsulter. Undersökningen omfattade tre strandlokaler i Tolken (Figur 1 och
Tabell 1). En beskrivning av provplatserna vid provtillfället och
en lägesangivelse med bland annat koordinater finns sammanställda i lokalbeskrivningar i enlighet med Havs och Vattenmyndighetens handledning (Havs och vattenmyndigheten
2017) och redovisas i Bilaga 2. Vid provtillfället var vattennivån i ån medelhög. Provtagningssträckan väljs, om möjligt, så
att botten främst bestod av grus och sten. Vid lokalen uppmättes en 10 meter lång strandsträcka och inom denna togs 5 prov.
Proverna togs med den så kallade sparkmetoden enligt en
standardiserad metodik enligt SS-EN ISO 10870 (SIS 2012).
Dessutom följdes rekommendationerna i Havs och Vattenmyndighetens handledning för miljöövervakning (Havs och vattenmyndigheten 2016). Metoden innebär i korthet att proverna
tas med en fyrkantig håv (25 x 25 cm, maskstorlek 0,5 x 0,5
mm) som hålls mot botten under det att ett område på 1 x 0,25
m framför håven rörs upp med foten. När prover tas i stillastående vatten är det viktigt att håven hålls i rörelse så att djuren
inte åker ut ur håven.
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Provtagning med sparkmetoden.
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Utöver de fem standardiserade proven togs ett kvalitativt sökprov. Detta tas genom att med ca 30 små riktade delprov samla in djur från samtliga miljöer på
och i omedelbar anslutning till den undersökta sträckan. Samtliga prov konserverades på plats i 95 % etanol till en slutlig koncentration av ca 70 %.

Tabell 1. Provtagningslokaler som undersöktes i Tolken 2021. Koordinater angivna i RT90
2,5 gon V.
Lokal

Koordinater
(x)
(y)

1. Tolken, Sundholmen

6406591

1346361

2. Tolken, Gröna udde

6409616

1348708

3. Tolken, Ulvungsviken

6412076

1348374

3

2

1

Figur 1. Kartan visar bottenfaunalokalerna i Tolken 2021.
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Analys
Djuren sorterades ut på laboratoriet varefter de identifierades med hjälp av
preparer- och ljusmikroskop. I det kvalitativa provet noterades endast taxa som
inte påträffades i de kvantitativa proven. Nivån för artbestämningarna följde
Havs föreskrifter (Havs- och vattenmyndigheten 2019a). Artlistor redovisas i
Bilaga 3. Analysen utfördes av Mikael Forssén.

Utvärdering
Statusklassning
Statusklassningen följde bedömningsgrunderna i Havs föreskrifter (Havs- och
vattenmyndigheten 2019a,b). I bedömningsgrunderna har index utformats för
att klassificera ett vattens status. För bottenfauna vid sjöstränder finns två index, MILA2018 (Multimetric Index for Lake Acidification) är multimetriska
surhetsindex för sjöar medan ASPT-index (Average Score Per Taxon) klassar
allmän ekologisk kvalitet och näringspåverkan. Klassningen av näringspåverkan sker i en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig
status.

Expertbedömningar
Utöver statusklassningen enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
gjordes expertbedömningar av surhet, näringsämnespåverkan, hydromorfologisk påverkan och annan påverkan. Utvärderingen gjordes av Carin Nilsson,
Medins Havs och Vattenkonsulter. Vid expertbedömningen vägdes kända förhållanden på och kring lokalen in tillsammans med erfarenheter från andra
vattendrag i regionen. Dessutom beaktades ett antal andra index, bland annat
de som finns med i Naturvårdsverkets tidigare bedömningsgrunder (Wiederholm ed. 1999 a, b). Eventuell förekomst av indikatorarter var också en viktig
faktor. Taxaindex är ett index för att bedöma påverkan på bottenfaunan (Ericsson 2010). Taxaindex utnyttjar att vattendragens bredd är en av de viktigaste
faktorerna som avgör artrikedomen på en lokal (Malmqvist & Hoffsten 2000).
Genom att jämföra det uppmätta artantalet på en lokal med det förväntade referensvärdet utifrån vattendragets bredd vid lokalen kan man få en indikation
på om bottenfaunan är negativt påverkad. I Bedömningsgrunder för bottenfaunaundersökningar (Medin et al 2009) kan man läsa om bottenfauna i allmänhet samt om de kriterier som använts för expertbedömningen av påverkan och bedömningen av naturMed ovanlig art menas
värden.
en art som huvudsakligen
Bedömning av naturvärden gjordes med hjälp av ett
naturvärdesindex som baseras på förekomst av ovanliga eller rödlistade arter (Artdatabanken 2015), diversitet och artantal (Medin et al 2009). Klassningen gjordes i en tregradig skala: mycket höga naturvärden
(16p), höga naturvärden (6 – 16p) och naturvärden i
övrigt (≤6p).
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förekommer i rinnande
vatten eller exponerade
sjöstränder och finns registrerad på < 5 % av undersökta lokaler i Medins
databas (ca 1200 lokaler)
i Götaland och Svealand
och inte är upptagen som
rödlistad.
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Resultat
Beskrivning av de undersökta
sjöstränderna
De tre undersökta stränderna är belägna på
Sundholmens sydvästra strand söder om badplatsen, vid Gröna udde på Tolkens östra strand,
samt på en udde i den inre delen av Ulvungsviken i norra Tolken (Figur 1).
Bottenfaunalokalerna var exponerade för vind
och vågor och hade en botten bestående av sand,
grus och sten. Lokalen i Ulvungsviken hade en
något högre andel sand än övriga lokaler. Vegetationen utgjordes främst av kortskottsvegetation men även mindre bestånd av övervattensväxter förekom.
Bottenförhållanden vid Gröna udde.

Tolken i Ulvungsviken vid provtagningen i september 2021.
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Bottenfaunans sammansättning
Bottenfaunan var mest art- och individrik vid Sundholmen, följt av Gröna udde
medan Ulvungsviken avvek med framför allt lägre individtähet (Tabell 2). Vid
såväl Sundholmen som Gröna udde dominerades bottenfaunan av dagsländor
medan fåborstmaskar och snäckor dominerade i Ulvungsviken (Figur 2). Vid
Sundholmen förekom mycket höga tätheter av ett par dagsländearter, vilket bidrog till en låg diversitet.

Tabell 2. Totalantal taxa, medelantal taxa och individtäthet vid de undersökta lokalerna i Tolken 2021.
Lokal

Totalantal taxa

Medelantal taxa

1. Tolken, Sundholmen

45 (mycket högt)

22,4 (mycket högt)

2. Tolken, Gröna udde

39 (mycket högt)

20,0 (mycket högt)

998 (högt)

3. Tolken, Ulvungsviken

28 (måttligt högt)

14,4 (måttligt högt)

242 (lågt)

600

Individtäthet
(Individer/m2)
2140 (mycket högt)

Medeltäthet per prov

500
Övriga

400

Snäckor

300

Skalbaggar
Nattsländor

200

Dagsländor

100

Gråsuggor

Fåborstmaskar

0
1 Sundholmen

2 Gröna udde

3 Ulvungsviken

Figur 2. Bottenfaunans sammansättning på de olika lokalerna i Tolken 2021.

Tolken vid Sundholmen vid provtagningen i september
2021.
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Statusklassning
Status med avseende på ekologisk kvalitet och näring, mätt som ASPT-index,
visade på hög status vid Sundholmen och Gröna udde och god status i Ulvungsviken (Tabell 3). Enligt MILA2018 klassades statusen som hög med avseende
på surhet vid alla tre lokaler (Tabell 3).

Tabell 3. Klassning av status enligt Havs- och vattenmyndigheten 2019 på strandlokalerna i
Tolken 2021.
Lokal

ASPT

EK

Status näring

MILA2018

EK

Status surhet

1. Tolken, Sundholmen

5,77

0,99

Hög

93

1,20

Hög

2. Tolken, Gröna udde

5,81

0,99

Hög

93

1,20

Hög

3. Tolken, Ulvungsviken

4,44

0,76

God

82

1,06

Hög

Expertbedömning
Bottenfaunan vid Sundholmen och Gröna udde var artrik och beräknade index
var nästan genomgående höga (Bilaga 1). Det noterades såväl flera försurningskänsliga som näringsämneskänsliga arter, vilket visar att bottenfaunan inte är
påverkad av näringsämnen eller försurning. I Ulvungsviken var indexen, med
undantag för de som indikerar surhet, låga till måttligt höga (Bilaga 1). Bottenfaunan dominerades av arter som indikerar viss näringsrikedom. Statusen med
avseende på näring expertbedömdes därför som god. Även status med avseende på hydromorfologi (vattenreglering) expertbedömdes som god (Tabell 4)

Tabell 4. Expertbedömning av status utifrån bottenfaunan på strandlokalerna i Tolken 2021.
Lokal

Näring

Expertbedömning av status
Surhet
Hymo
Annan påverkan

1. Tolken, Sundholmen

Hög

Nära neutralt

Hög

Hög

2. Tolken, Gröna udde

Hög

Nära neutralt

Hög

Hög

3. Tolken, Ulvungsviken

God

Nära neutralt

God

Hög
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Naturvärden
Det påträffades inga rödlistade arter men ett flertal ovanliga arter noterades
(Tabell 5). Intressantast av dessa var märlkräftan Gammarus lacustris och
manteldammsnäckan Myxas glutinosa. Förekomsten av ovanliga arter i kombination med mycket höga artantal motiverade att bottenfaunan bedömdes ha
mycket höga naturvärden vid Sundholmen och Gröna udde (Tabell 6).

Tabell 5. Ovanliga arter som påträffades i undersökningen i Tolken 2021.
Art
Märlkräftor

Lokal

Gammarus lacustris

Sundholmen

Dagsländor
Baetis fuscatus/scambus

Sundholmen

Nattsländor
Goera pilosa

Sundholmen, Gröna udde

Skalbaggar
Stenelmis canaliculata

Gröna udde

Snäckor
Myxas glutinosa

Gröna udde, Ulvungsviken

Valvata piscinalis

Sundholmen, Ulvungsviken

Tabell 6. Bedömning av bottenfaunans naturvärden vid de undersökta lokalerna i Tolken
2021.
Lokal

Högt
artantal

Hög
diversitet

Ovanliga
arter

Naturvärden

Ja

Nej

Ja

Mycket höga

2. Tolken, Gröna udde

Ja

Nej

Ja

Mycket höga

3. Tolken, Ulvungsviken

Nej

Nej

Ja

I övrigt

1. Tolken, Sundholmen

Manteldammsnäcka
Manteldammsnäcka förekommer sporadiskt och med mycket stora utbredningsluckor i kalkfattiga delar av Syd- och Mellansverige. Sin nordgräns når arten i väster i södra Värmland och i öster i Hälsingland. En förekomst i Bottenvikens nordända hänger förmodligen samman med utbredningen i Finland. Artens totalutbredning är tydligt nordeuropeisk,
med sydgräns i norra Mellaneuropa. I Tyskland förekommer den enbart i
de norra delarna. I väst-östlig riktning sträcker sig utbredningen från
Storbritannien och sydöstligaste Norge till västra Sibirien. Källa: von
Proschwitz 2021.
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Märlkräftan Gammarus lacustris
Märlkräftor I släktet Gammarus förekommer i ett flertal olika vattendragoch sjöhabitat på norra halvklotet. Släktet lever på organiskt material och
arterna är viktiga födoresurser för såväl fisk som fåglar. I Sverige förekommer främst två arter i sötvattensmiljöer, G. pulex i rinnande vatten
och G. lacustris i sjöar. Båda arterna är mycket försurningskänsliga men
G lacustris är mer regionalt begränsad och knuten till kalkområden än G
pulex.

Slutsats
Tolkens strandzon hade en mycket artrik bottenfauna med förekomst av ett
flertal mindre allmänna arter. Det noterades dock inga rödlistade arter. Den
ekologiska statusen klassades som hög vid två av tre lokaler och god på den
tredje.
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Bilaga 1 Resultatsidor
Förklaring till resultatsida – bottenfauna i rinnande vatten och sjölitoral
Lokaluppgifter
Lokalnummer, vattendragsnamn och lokalnamn. Provtagningsdatum, kommun eller flodområde enligt SMHI:s sjö- och
vattendragsregister, EU-ID enligt VISS. I förekommande fall foto, skiss samt en kortfattad beskrivning i ord av
provtagningslokalen.
Surhetsklass och ekologisk status
Beräknade index enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter(HVMFS 2019:25). Klassningar av surhet och
ekologisk status enligt följande:
• Hög status
• God status
• Måttlig status
• Otillfredsställande status
• Dålig status
• ASPT-index: Ett ”renvattensindex” som i huvudsak baseras på förekomst av känsliga eller toleranta
djurgrupper. Används som ett index för allmän ekologisk kvalitet.
• DJ-index: Multimetriskt index för att påvisa eutrofiering i vattendrag.
Tillståndsklassning
Beräknade index och parametrar. Gränsvärden enligt Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet
(Wiederholm 1999) och Medin et al. (2009). Klassningar enligt en femgradig skala:
•
Mycket högt
•
Högt
•
Måttligt högt
•
Måttligt högt
•
Lågt
•
Mycket lågt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Totalantal taxa: Det totala antalet arter och/eller grupper som påträffades i de fem kvantitativa proven.
TaxaIndex: Den procentuella kvoten mellan uppmätt och förväntat totalantal taxa i vattendrag.
Regleringsindex: Sammansatt index för bedömning av regleringspåverkan i sjöar.
Individtäthet (ant/m2): Det totala antalet individer per kvadratmeter undersökt yta.
EPT-index: Antalet arter och/eller grupper bland dag-, bäck- och nattsländor. Ett allmänt föroreningsindex.
Naturvärdesindex: Samlad bedömning av naturvärdet m.a.p. bottenfaunan. Bygger på totalantal taxa,
diversitetsindex och förekomst av rödlistade eller ovanliga arter.
Diversitetsindex (Shannons): Ett mått på mångformigheten hos bottenfaunasamhället.
Danskt faunaindex: Förekomst av nyckelarter eller nyckelsläkten med varierande tolerans för
näringsämnen/organisk belastning.
Surhetsindex(SI): Samlad bedömning av bottenfaunans försurningsstatus.
Föroreningsindex: Samlad bedömning av bottenfaunans eutrofieringsstatus.

Expertbedömning
Medins slutgiltiga bedömning av status m.a.p. surhet, eutrofiering och i förekommande fall hydromorfologisk eller annan
påverkan. Bygger på de olika indexen och parametrarna i kombination med bottenfaunans artsammansättning, samt på
egen erfarenhet från liknande undersökningar och provplatser. Bedömningar enligt följande:
•
Hög status/Nära neutralt
•
God status/ Måttligt surt
•
Måttlig status/Surt
•
Otillfredsställande status/Mycket surt
•
Dålig status/Extremt surt (ej rinnande vatten)
Bedömning av naturvärden
Bygger på Medins Naturvärdesindex och klassas enligt en tregradig skala:
• Mycket höga naturvärden
• Höga naturvärden
• Naturvärden i övrigt
Redovisning av eventuell förekomst av rödlistade och ovanliga arter, samt hotkategori.
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1. Tolken, Sundholmen
Flodområde: 105 Viskan

Datum: 2021-09-21

Söder om badstnanden, vid strandhusets norra knut.
Statusklassning (HVMFS 2019:25)
Ekologisk kvalitetskvot
MILA 2018:
93
1,20
ASPT-index:
5,8
0,99

Koordinat: 6406591/1346361

Status/Klass
Hög
Hög

Indexet mäter
Surhet
Ekologisk kvalitet/Näring

Expertbedömning
Surhetsklass
Status med avseende på näringsämnespåverkan
Status med avseende på hydromorfologisk påverkan
Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning
Totalantal taxa:
Regleringsindex:
Individtäthet (antal/m2):
EPT-index:
Diversitetsindex:
Danskt faunaindex:
Surhetsindex:
Föroreningsindex:

45
9
2 140
22
2,27
6
12
10

Nära neutralt
Hög
Hög
Hög

Naturvärde

mycket högt
högt
mycket högt
mycket högt
mycket lågt
mycket högt
mycket högt
mycket högt

Mycket höga naturvärden
Ovanliga arter (3p per art)
Gammarus lacustris
Baetis fuscatus/scambus
Goera pilosa, Valvata piscinalis
Övriga kriterier
Diversitet
Antal taxa

Bottenfaunasamhällets struktur
Övrig/okänd
Sönderdelare

100%
Filtrerare
80%
60%
Detritusätare

Funktionella grupper

Skrapare

0 poäng
10 poäng

Övriga
Snäckor
Skalbaggar
Nattsländor

40%
Predatorer

Index
22

20%
0%

Dagsländor
Gråsuggor
Fåborstmaskar

Kommentar
Bottenfaunan var mycket art- och individrik och dominerades av dagsländor. Det förekom såväl detritusätande
dagsländearter som arter som lever av fastsittande alger, så kallade skrapare. MILA- och ASPT-index visade på
nära neutrala förhållanden och hög status med avseende på näring. Även övriga index med undantag för diversitet
var höga och indikerade bra förhållanden för bottenfaunan.
Det noterades fyra ovanliga arter, märlkräftan Gammarus lacustris , dagsländan Baetis fuscatus/scambus,
nattsländan Goera pilosa och snäckan Valvata piscinalis. Arterna tillsamman med det mycket höga artantalet
motiverade att bottenfaunan bedömdes ha mycket höga naturvärden.
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2. Tolken, Gröna udde
Flodområde: 105 Viskan

Datum: 2021-09-21

Söder om liten udde. Öster om fårstängsel/tomtgräns.
Statusklassning (HVMFS 2019:25)
Ekologisk kvalitetskvot
MILA 2018:
93
1,20
ASPT-index:
5,8
0,99

Koordinat: 6409616/1348708

Status/Klass
Hög
Hög

Indexet mäter
Surhet
Ekologisk kvalitet/Näring

Expertbedömning
Surhetsklass
Status med avseende på näringsämnespåverkan
Status med avseende på hydromorfologisk påverkan
Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning
Totalantal taxa:
Regleringsindex:
Individtäthet (antal/m2):
EPT-index:
Diversitetsindex:
Danskt faunaindex:
Surhetsindex:
Föroreningsindex:

39
10
998
18
2,98
5
9
7

Nära neutralt
Hög
Hög
Hög

Naturvärde

mycket högt
mycket högt
högt
mycket högt
måttligt högt
högt
mycket högt
högt

Mycket höga naturvärden
Ovanliga arter
Goera pilosa
Stenelmis canaliculata Ad.
Myxas glutinosa
Övriga kriterier
Diversitet
Antal taxa

Bottenfaunasamhällets struktur
Sönderdelare

Övrig/okänd
Filtrerare

100%
80%

Skrapare

60%

Index
19
3 poäng
3 poäng
3 poäng
0 poäng
10 poäng

Övriga
Snäckor
Skalbaggar
Nattsländor

Funktionella grupper

40%
20%

Predatorer
Detritusätare

0%

Dagsländor
Gråsuggor
Fåborstmaskar

Kommentar
Bottenfaunan som var individrik och mycket artrik, dominerades av dagsländor. Det förekom såväl detritusätande
dagsländearter som arter som lever av fastsittande alger, så kallade skrapare. MILA- och ASPT-index visade på
nära neutrala förhållanden och hög status med avseende på näring. Även övriga index med undantag för diversitet
var höga och indikerade bra förhållanden för bottenfaunan.
Det noterades tre ovanliga arter; nattsländan Goera pilosa , skalbaggen Stenelmis canaliculata och snäckan
Myxas glutinosa. Arterna tillsamman med det mycket höga artantalet motiverade att bottenfaunan bedömdes ha
mycket höga naturvärden.
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3. Tolken, Ulvungsviken
Flodområde: 105 Viskan

Datum: 2021-09-21

Uddens södra sida, mellan hällen och vassen.
Statusklassning (HVMFS 2019:25)
Ekologisk kvalitetskvot
MILA 2018:
82
1,06
ASPT-index:
4,4
0,76

Koordinat: 6412076/1348374

Status/Klass
Hög
God

Indexet mäter
Surhet
Ekologisk kvalitet/Näring

Expertbedömning
Surhetsklass
Status med avseende på näringsämnespåverkan
Status med avseende på hydromorfologisk påverkan
Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning
Totalantal taxa:
Regleringsindex:
Individtäthet (antal/m2):
EPT-index:
Diversitetsindex:
Danskt faunaindex:
Surhetsindex:
Föroreningsindex:

28
7
242
9
3,78
4
8
4

Nära neutralt
God
God
Hög

Naturvärde

måttligt högt
måttligt högt
lågt
lågt
måttligt högt
måttligt högt
högt
måttligt högt

100%

Övrig/okänd
Filtrerare

80%

Skrapare
60%

Funktionella grupper

0 poäng
0 poäng
Övriga
Snäckor
Skalbaggar
Nattsländor

40%
20%
Predatorer

3 poäng
3 poäng

Övriga kriterier
Diversitet
Antal taxa

Bottenfaunasamhällets struktur
Sönderdelare

Index
6

Naturvärden i övrigt
Rödlistade/ovanliga arter
Myxas glutinosa
Valvata piscinalis

Detritusätare

0%

Dagsländor
Gråsuggor
Fåborstmaskar

Kommentar
Bottenfaunan som var individfattig och måttligt artrik, dominerades av fåborstmaskar och snäckor.
Fåborstmaskarna lever av detritus medan de flesta snäckarterna är så kallade skrapare, d v s lever av fastsittande
alger. MILA-index visade på nära neutrala förhållanden medan ASPT-index visade på god status med avseende
på näring. Övriga index med undantag för surhetsindex var låga till måttligt höga. Sammantaget bedömdes
bottenfaunan vara svagt påverkad av såväl näring som reglering.
Det noterades två ovanliga snäckarter, Myxas glutinosa och Valvata piscinalis.
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Bilaga 2 Lokalbeskrivning
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1. Tolken
Sundholmen

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Vattenområdesuppgifter
Stationens EU-CD: Vattenförekomst: Huvudflodområde: 105 Viskan
Län:
14 Västra Götaland

Program:
Lokalkoordinater: 6406591 / 1346361
Koordinatsystem: RT90 25gonV

Provtagningsuppgifter
Datum:
Provtagare:
Organisation:
Syfte:

2021-09-21
Carin Nilsson
Medins Havs och Vattenkonsulter AB
Inventering

Lokaluppgifter
Lokalens längd:
Lokalens bredd:
V-dragsbredd (normal fåra):
Lokalens medeldjup:
Lokalens maxdjup:
Märkning av lokal:

Metodik:
Provyta (m2):
Antal prov:
Kvalprov (j/n):

SS-EN ISO 10870:2012
0,25 (handhåv (0,5 mm))
5
ja

Strömförhållanden:
Sjö stilla

10 m
6m
-m
0,4 m
0,6 m

Vattennivå:
medel
Grumlighet:
klart
Vattenfärg:
klart
Vattentemperatur: 12,9 °C
Söder om badstnanden, vid strandhusets norra knut.

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)
Ler/Silt (<63 µm):
Sand (0,063-2 mm):
Grus (0,2-6,3 cm):
Sten (6,3-20 cm):

0%
30%
30%
30%

Block (20-63 cm):
Stora block (0,63-2 m):
Stora block (2-4 m):
Häll (>4 m):

10%
0%
0%
0%

Artificiellt material: 0%
Findetritus:
20%
Grovdetritus:
10%
Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)
Vegetationstäckning total:
Övervattensväxter:
Flytbladsväxter:
Friflytande växter:
Undervattensväxter (hela blad):
Undervattensv. (fingrenade blad):

40%
10%
0%
0%
0%
10%

Rosettväxter:
Fontinalis el. likn. arter:
Övriga mossor:
Trådalger:
Övriga påväxtalger:
Sötvattensvamp:

Strandmiljö 0-5 m
Yttäckning:
Träd:
saknas
Buskar:
<5 %
Gräs, halvgräs:
5-50 %
Annan vegetation: >50 %
Övrigt:
5-50 %
Beskuggning:

20%
0%
0%
0%
0%
0%

Närmiljö 0-30 m
Dominerande art/miljö:
al
vass
topplösa
sten

0%

Eventuell påverkan

Lövskog
Barrskog
Blandskog
Kalhygge
Våtmark
Åker
Äng
Hed
Myr
Kalfjäll
Betesmark
Hällmark
Blockmark
Artificiell mark
Annat

Yttäckning:
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
>50 %
saknas

Övrigt
Nostoc zetterstedti (sjöhjortron) noterades. Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen
kompletterades med ett kvalitativt prov.
Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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2. Tolken
Gröna udde

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Vattenområdesuppgifter
Stationens EU-CD: Vattenförekomst: Huvudflodområde: 105 Viskan
Län:
14 Västra Götaland

Program:
Lokalkoordinater: 6409616 / 1348708
Koordinatsystem: RT90 25gonV

Provtagningsuppgifter
Datum:
Provtagare:
Organisation:
Syfte:

2021-09-21
Carin Nilsson
Medins Havs och Vattenkonsulter AB
Inventering

Lokaluppgifter
Lokalens längd:
Lokalens bredd:
V-dragsbredd (normal fåra):
Lokalens medeldjup:
Lokalens maxdjup:
Märkning av lokal:

Metodik:
Provyta (m2):
Antal prov:
Kvalprov (j/n):

SS-EN ISO 10870:2012
0,25 (handhåv (0,5 mm))
5
ja

Strömförhållanden:
Sjö stilla

10 m
15 m
-m
0,3 m
0,5 m

Vattennivå:
medel
Grumlighet:
klart
Vattenfärg:
klart
Vattentemperatur: 13,1 °C
Söder om liten udde. Öster om fårstängsel/tomtgräns.

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)
Ler/Silt (<63 µm):
Sand (0,063-2 mm):
Grus (0,2-6,3 cm):
Sten (6,3-20 cm):

0%
10%
50%
30%

Block (20-63 cm):
Stora block (0,63-2 m):
Stora block (2-4 m):
Häll (>4 m):

10%
0%
0%
0%

Artificiellt material: 0%
Findetritus:
30%
Grovdetritus:
20%
Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)
Vegetationstäckning total:
Övervattensväxter:
Flytbladsväxter:
Friflytande växter:
Undervattensväxter (hela blad):
Undervattensv. (fingrenade blad):

60%
20%
0%
0%
0%
0%

Rosettväxter:
Fontinalis el. likn. arter:
Övriga mossor:
Trådalger:
Övriga påväxtalger:
Sötvattensvamp:

Strandmiljö 0-5 m
Yttäckning:
Träd:
5-50 %
Buskar:
5-50 %
Gräs, halvgräs:
5-50 %
Annan vegetation: 5-50 %
Övrigt:
5-50 %
Beskuggning:

40%
0%
0%
0%
0%
0%

Närmiljö 0-30 m
Dominerande art/miljö:
al
al
gräs
strandlysing
block

0%

Eventuell påverkan

Lövskog
Barrskog
Blandskog
Kalhygge
Våtmark
Åker
Äng
Hed
Myr
Kalfjäll
Betesmark
Hällmark
Blockmark
Artificiell mark
Annat

Yttäckning:
>50 %
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
5-50 %
saknas

Övrigt
Tomtmark i närområdet. Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med
ett kvalitativt prov.
Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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3. Tolken
Ulvungsviken

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Vattenområdesuppgifter
Stationens EU-CD: Vattenförekomst: Huvudflodområde: 105 Viskan
Län:
14 Västra Götaland

Program:
Lokalkoordinater: 6412076 / 1348374
Koordinatsystem: RT90 25gonV

Provtagningsuppgifter
Datum:
Provtagare:
Organisation:
Syfte:

2021-09-21
Carin Nilsson
Medins Havs och Vattenkonsulter AB
Inventering

Lokaluppgifter
Lokalens längd:
Lokalens bredd:
V-dragsbredd (normal fåra):
Lokalens medeldjup:
Lokalens maxdjup:
Märkning av lokal:

Metodik:
Provyta (m2):
Antal prov:
Kvalprov (j/n):

SS-EN ISO 10870:2012
0,25 (handhåv (0,5 mm))
5
ja

Strömförhållanden:
Sjö stilla

10 m
20 m
-m
0,3 m
0,5 m

Vattennivå:
Grumlighet:
Vattenfärg:
Vattentemperatur:
Uddens södra sida, mellan hällen och vassen.

medel
klart
klart
12,9 °C

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)
Ler/Silt (<63 µm):
Sand (0,063-2 mm):
Grus (0,2-6,3 cm):
Sten (6,3-20 cm):

0%
30%
20%
50%

Block (20-63 cm):
Stora block (0,63-2 m):
Stora block (2-4 m):
Häll (>4 m):

x
x
0%
x

Artificiellt material: 0%
Findetritus:
50%
Grovdetritus:
10%
Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)
Vegetationstäckning total:
Övervattensväxter:
Flytbladsväxter:
Friflytande växter:
Undervattensväxter (hela blad):
Undervattensv. (fingrenade blad):

90%
20%
0%
0%
0%
10%

Rosettväxter:
Fontinalis el. likn. arter:
Övriga mossor:
Trådalger:
Övriga påväxtalger:
Sötvattensvamp:

Strandmiljö 0-5 m
Yttäckning:
Träd:
saknas
Buskar:
<5 %
Gräs, halvgräs:
5-50 %
Annan vegetation: 5-50 %
Övrigt:
>50 %
Beskuggning:

60%
0%
0%
0%
0%
0%

Närmiljö 0-30 m
Dominerande art/miljö:
salix
vass
älggräs
häll

0%

Eventuell påverkan

Lövskog
Barrskog
Blandskog
Kalhygge
Våtmark
Åker
Äng
Hed
Myr
Kalfjäll
Betesmark
Hällmark
Blockmark
Artificiell mark
Annat

Yttäckning:
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
>50 %

Övrigt
Nostoc zetterstedti (sjöhjortron) noterades. Närområde bestående av igenväxande ängs- och buskmark.
Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.
Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Bilaga 3 Artlistor
Förklaring till artlista – rinnande vatten och sjöars litoral
Det. = Ansvarig för artbestämning.
Antal individer per prov av de funna arterna/taxa samt deras känslighet för försurning, funktionella tillhörighet och
ekologiska grupp. Vid massförekomster av enskilda taxa kan en uppskattning av tätheten för dessa ha gjorts i ett eller
flera av delproven.

Försurningskänslighet (Fk):
0 – taxa vars toleransgräns är okänd
1 – taxa som har visats klara pH < 4,5
2 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 4,5
3 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,0
4 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,5
5 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 6,2

Funktionell grupp (Fg):
0 – ej känd
1 – filtrerare
2 – detritusätare
3 – predatorer
4 – skrapare
5 – sönderdelare

Ekologisk grupp, känslighet för eutrofiering1 (Eg):
0 – taxa vars känslighet är okänd
1 – taxa som gynnas av kraftig eutrofiering
2 – taxa som gynnas av måttlig eutrofiering
3 – taxa som kan förekomma i både eu-, meso- och oligotrofa vatten
4 – taxa som förekommer främst i oligotrofa vatten
5 – taxa som förekommer endast i oligotrofa vatten

Raritetskategori (Rk):
RE – Nationellt utdöd (Regionally Extinct)
CR – Akut Hotad (Critically Endangered)
EN – Starkt Hotad (Endangered)
VU – Sårbar (Vulnerable)
NT – Nära hotad (Near Threatened)
DD – Kunskapsbrist (Data Deficient)
Ov – Lokalt eller regionalt ovanlig

M = medelvärde
% = procentandel
* = taxa påträffades endast i det kvalitativa provet

1

*Värdet anger till viss del taxonets syrekrav och kan ibland vara missvisande som trofiindikator.
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1. Tolken, Sundholmen
Provdatum: 2021-09-21

x: 6406591

Vita

y: 1346361

RAPPORT

Det. Mikael Forssén, Medins Havs och Vattenkonsulter AB

utfärdad av ackrediterat laboratorium

Metod: SS-EN ISO 10870:2012 + HAV:s handbok för miljöövervakning

REPORT issued by an Accredited Laboratory

ARTER/TAXA
OLIGOCHAETA, fåborstmaskar
Oligochaeta
HIRUDINEA, iglar
Erpobdella
Erpobdella octoculata - (Linné, 1758)
Erpobdellidae
Erpobdellidae (Dina sp./Erpobdella sp.)
Glossiphonia
Glossiphonia complanata - (Linné, 1758)
AMPHIPODA, märlkräftor
Gammarus lacustris - Sars, 1863
ISOPODA, gråsuggor
Asellus aquaticus - (Linné, 1758)
ACARI, sötvattenskvalster
Hydrachnidiae
ODONATA, trollsländor
Coenagrion sp.
Enallagma cyathigerum - (Charpentier, 1840)
EPHEMEROPTERA, dagsländor
Baetis rhodani - (Pictet, 1843)
Baetis fuscatus/scambus
Caenis luctuosa - (Burmeister, 1839)
Centroptilum luteolum - (Müller, 1776)
Heptagenia sulphurea - (Müller, 1776)
Kageronia fuscogrisea - (Retzius, 1783)
Leptophlebia sp.
PLECOPTERA, bäcksländor
Leuctra
Leuctra fusca - (Linné, 1758)
Nemoura
Nemoura sp.
TRICHOPTERA, nattsländor
Agraylea sp.
Athripsodes cinereus - (Curtis, 1834)
Athripsodes sp.
Ceraclea nigronervosa - (Retzius, 1783)
Goera pilosa - (Fabricius, 1775)
Hydroptila sp.
Lepidostoma hirtum - (Fabricus, 1775)
Lype sp.
Mystacides azurea - (Linné, 1761)
Oecetis testacea - (Curtis, 1834)
Oxyethira sp.
Phryganea sp.
Polycentropus flavomaculatus - (Pictet, 1834)
Setodes argentipunctellus - McLachlan, 1877
Tinodes sp.
HEMIPTERA, skinnbaggar
Corixidae
Micronecta sp.
COLEOPTERA, skalbaggar
Dytiscidae
Dytiscidae Lv.
Haliplidae
Haliplidae Lv.
Limnius
Limnius volckmari Lv. - Fairmaire, 1881
Oulimnius
Oulimnius sp. Ad.
Oulimnius
Oulimnius sp. Lv.
DIPTERA, tvåvingar
Ceratopogonidae
Chironomidae
Tipulidae
GASTROPODA, snäckor
Bithynia tentaculata - (Linné, 1758)
Gyraulus sp.
Lymnaea stagnalis - (Linné, 1758)
Valvata piscinalis - (O. F. Müller, 1774)
BIVALVIA, musslor
Anodonta
Anodonta anatina - (Linné, 1758)
Pisidium
Pisidium sp.
Sphaerium
Sphaerium sp.
SUMMA (antal individer):
SUMMA (antal taxa):

KATEGORI
Fk Fg Eg Rk

*

*

*

*

PROV
1

2

3

4

5

M

%

5

18

51

21,8

4,1

0,6
1,6
0,2

0,1
0,3
0,0

0

2

0

23

12

3
0
3

3
3
3

2
0
2

1

1
2

5

5

3 Ov

1

2

2

1

13

0

3

0

1

1

0
2

3
3

0
3

2
0
4
2
2
1
1

4
4
2
4
4
4
2

3
3 Ov
3
3
3
3
3

3
0

2
5

3
0

4
4
0
3
2
3
3
4
3
3
2
0
1
5
4

0
3
0
0
4
0
4
4
2
3
0
3
3
0
4

2
3
3
3
3 Ov
3
3
2
3
4
0
0
3
5
0

0
0

0
2

0
0

0
0
2
2
2

3
0
4
4
4

0
0
3
3
3

0
0
0

0
0
5

0
0
0

5
4
4
4

1
4
4
2

2
0
2
2 Ov

0
1
3

1
1
1

2
0
3

2
5
1

1

1

1

0,6

0,1

2

2

5,0

0,9

0,4

0,1

0,2
0,4

0,0
0,1

0,2
128,0
3,6
0,2
294,6
2,8

0,0
23,9
0,7
0,0
55,1
0,5

0,6
0,8

0,1
0,1

4,8
0,8
1,0
0,2
0,2
3,0
1,8

0,9
0,1
0,2
0,0
0,0
0,6
0,3

1

1,6
0,2
1,6
0,4
0,4
0,2
0,2

0,3
0,0
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0

1

0,2

0,0

0,2
0,2
0,8
1,0
20,8

0,0
0,0
0,1
0,2
3,9

5,4
8,6
0,2

1,0
1,6
0,0

0,4
1,8
0,4
0,4

0,1
0,3
0,1
0,1

7

1

1
51
6
7

1
1

1

1

300
4
1
1230

126
4

3

160
4

96
10

2
1

138
3

1

1

18
1
3

Plecoptera
3
Plecoptera
2
4
2
1

2

1
2

2

9
5

1
1

2

2

2

2

1
3
1

1
1

1
2

6
2
1

1
1

9

4
2
18

17
16

15

2
5

1
57

4
12

1
15

5
1

1

2
1

7
2

1

1

9

10
3

13
1

36
3

8

15,2
1,4

2,8
0,3

153
21

347
26

92
20

406
23

1677
22

535,0
22,4

100

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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2. Tolken, Gröna udde
Provdatum: 2021-09-21

x: 6409616

Vita

y: 1348708

RAPPORT

Det. Mikael Forssén, Medins Havs och Vattenkonsulter AB

utfärdad av ackrediterat laboratorium

Metod: SS-EN ISO 10870:2012 + HAV:s handbok för miljöövervakning

REPORT issued by an Accredited Laboratory

ARTER/TAXA
TURBELLARIA, virvelmaskar
Dendrocoelum lacteum - (O. F. Müller, 1774)
Turbellaria (Planariidae/Dugesiidae)
OLIGOCHAETA, fåborstmaskar
Oligochaeta
HIRUDINEA, iglar
Erpobdella
Erpobdella octoculata - (Linné, 1758)
Erpobdellidae
Erpobdellidae (Dina sp./Erpobdella sp.)
ISOPODA, gråsuggor
Asellus aquaticus - (Linné, 1758)
ACARI, sötvattenskvalster
Hydrachnidiae
ARANEA, spindlar
Argyroneta aquatica - (Clerck, 1757)
ODONATA, trollsländor
Coenagrion sp.
Libellulidae
EPHEMEROPTERA, dagsländor
Caenis luctuosa - (Burmeister, 1839)
Centroptilum luteolum - (Müller, 1776)
Heptagenia sulphurea - (Müller, 1776)
Kageronia fuscogrisea - (Retzius, 1783)
Leptophlebia sp.
PLECOPTERA, bäcksländor
Nemoura
Nemoura sp.
TRICHOPTERA, nattsländor
Athripsodes cinereus - (Curtis, 1834)
Athripsodes sp.
Goera pilosa - (Fabricius, 1775)
Hydroptila sp.
Lepidostoma hirtum - (Fabricus, 1775)
Limnephilus sp.
Limnephilidae
Mystacides azurea - (Linné, 1761)
Oecetis testacea - (Curtis, 1834)
Polycentropus flavomaculatus - (Pictet, 1834)
Setodes argentipunctellus - McLachlan, 1877
Tinodes sp.
COLEOPTERA, skalbaggar
Haliplidae
Haliplidae Lv.
Limnius
Limnius volckmari Lv. - Fairmaire, 1881
Oulimnius
Oulimnius sp. Ad.
Oulimnius
Oulimnius sp. Lv.
Stenelmis
Stenelmis canaliculata Ad. - (Gyllenhal, 1808)
DIPTERA, tvåvingar
Ceratopogonidae
Chironomidae
GASTROPODA, snäckor
Gyraulus albus - O. F. Müller, 1774
Myxas glutinosa - (O.F. Müller, 1774)
Physa fontinalis - (Linné, 1758)
Radix sp.
BIVALVIA, musslor
Pisidium
Pisidium sp.

KATEGORI
Fk Fg Eg Rk
3
3

3
3

0
0

0

2

0

3
0

3
3

2
0

1

2

2

0

3

0

0

3

0

0
0

3
3

0
0

4
2
2
1
1

2
4
4
4
2

3
3
3
3
3

0

5

0

4
0
2
3
3
0
0
3
3
1
5
4

3
0
4
0
4
5
5
2
3
3
0
4

3
3
3 Ov
3
3
0
0
3
4
3
5
0

0
2
2
2
3

0
4
4
4
4

0
3
3
3
4 Ov

0
0

0
0

0
0

4
5
4
3

4
4
4
4

2
0 Ov
3
2

1

1

0

SUMMA (antal individer):
SUMMA (antal taxa):

PROV
1

2

3

4

5

1
1
73

4

116

22

30

120

51
2
6
27

3
1
1
3
2
3
2
1
1
1

1
10

2

3
5
20
2

0,2
0,8

0,1
0,3

26

32

19,2

7,7

1

1

0,6

0,2

2

0,4

0,2

1
2

1

0,2
0,6

0,1
0,2

115
4

12
6

160
5

30
2

39
1

6
3

73,6
3,4
1,2
44,4
1,2

29,5
1,4
0,5
17,8
0,5

0,6

0,2

1,0
2,4
0,2
1,2
1,6
1,0
0,2
1,4
1,0
0,2
0,8
0,2

0,4
1,0
0,1
0,5
0,6
0,4
0,1
0,6
0,4
0,1
0,3
0,1

0,2
2,6
2,6
14,4
0,4

0,1
1,0
1,0
5,8
0,2

1,6
0,4

0,6
0,2

0,2
1,8
0,2
0,4

0,1
0,7
0,1
0,2

Plecoptera
1
2
6

2
3

1
2
2
1
3

3
3
1

1

1
1

2

1

1

1

1
4
2
24

3
4
4

2
2
14

3

1
2

6
281
23

26,1

12

1

248
11

65,2

1
2

3

1

0,1
0,1

2

2

2

0,2
0,2

57

2
1

%

25

1

55

M

245
22

1
1
1

3

1

1

1,6

0,6

180
27

294
17

249,6
20,0

100

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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RAPPORT
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utfärdad av ackrediterat laboratorium

Metod: SS-EN ISO 10870:2012 + HAV:s handbok för miljöövervakning

REPORT issued by an Accredited Laboratory

ARTER/TAXA
OLIGOCHAETA, fåborstmaskar
Oligochaeta
HIRUDINEA, iglar
Erpobdella
Erpobdella octoculata - (Linné, 1758)
Erpobdellidae
Erpobdellidae (Dina sp./Erpobdella sp.)
Glossiphonia
Glossiphonia complanata - (Linné, 1758)
Theromyzon
Theromyzon tessulatum - (Müller, 1774)
ISOPODA, gråsuggor
Asellus aquaticus - (Linné, 1758)
ODONATA, trollsländor
Libellulidae
EPHEMEROPTERA, dagsländor
Caenis horaria - (Linné, 1758)
Caenis luctuosa - (Burmeister, 1839)
Centroptilum luteolum - (Müller, 1776)
PLECOPTERA, bäcksländor
Nemoura
Nemoura sp.
TRICHOPTERA, nattsländor
Agrypnia sp.
Athripsodes cinereus - (Curtis, 1834)
Athripsodes sp.
Hydroptila sp.
Mystacides azurea - (Linné, 1761)
Mystacides longicornis/nigra
COLEOPTERA, skalbaggar
Dytiscidae
Dytiscidae Lv.
Limnius
Limnius volckmari Lv. - Fairmaire, 1881
Oulimnius
Oulimnius sp. Ad.
Oulimnius
Oulimnius sp. Lv.
DIPTERA, tvåvingar
Ceratopogonidae
GASTROPODA, snäckor
Bithynia tentaculata - (Linné, 1758)
Gyraulus albus - O. F. Müller, 1774
Myxas glutinosa - (O.F. Müller, 1774)
Physa fontinalis - (Linné, 1758)
Radix sp.
Valvata piscinalis - (O. F. Müller, 1774)
BIVALVIA, musslor
Pisidium
Pisidium sp.
Sphaerium
Sphaerium sp.

KATEGORI
Fk Fg Eg Rk

*

PROV
1

2

3

4

5

M

%

1

5

16

23

41

17,2

28,4

2

2
1

1
2

1

2
3
1

0,6
2,0
0,2
0,2

1,0
3,3
0,3
0,3

1

3,2

5,3

0

2

0

3
0
3
3

3
3
3
3

2
0
2
3

1

2

2

0

3

0

3
4
2

2
2
4

3
3
3

0

5

0

0
4
0
3
3
0

3
3
0
0
2
2

0
3
3
3
3
3

0
2
2
2

3
4
4
4

0
3
3
3

3
8

0

0

0

2

5
4
5
4
3
4

1
4
4
4
4
2

2
2
0 Ov
3
2
2 Ov

2
8
3

1
3

1
1

0
3

7

SUMMA (antal individer):
SUMMA (antal taxa):

13

2
4
1

2

2

9

1

6

3,2

5,3

4
5
2

3
2

1
8

2,4
3,8
0,6

4,0
6,3
1,0

0,2

0,3

1
1

0,6
0,2
0,2
0,4
0,6

1,0
0,3
0,3
0,7
1,0

1
2

0,2
1,0
0,6
2,6

0,3
1,7
1,0
4,3

0,4

0,7

4,4
4,0
6,6
0,4
2,4
0,2

7,3
6,6
10,9
0,7
4,0
0,3

1,8
0,4

3,0
0,7

60,6
14,4

100

Plecoptera
1

1
1
1

1

1
1

2

3

58
14

2

12
4
25
2
1
1

1

6

1

2
1
64
16

1

1

1

3

1
8
2

6

4

1
52
13

44
11

85
18

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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SAMMANFATTNING
Borås kommun planerar anläggande av landförlagda vattenledningar vid Sundholmen intill sjön
Tolkens västra sida i Borås kommun. Syftet är att möjliggöra råvattenuttag ur sjön. Inför anläggandet
av vattenledningar har Sweco fått i uppdrag att utföra en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk
standard inom områdena för planerade vattenledningar och anläggande av schaktgropar. Denna
naturvärdesinventering utgör en del i utredningsarbete med ledningsförläggningen.
Inventeringsområdet uppgår till en yta av ca 2,3 hektar och omfattar ytan för planerad
ledningsdragning samt schaktgropar (se figur 2).
Totalt har två naturvärdesobjekt identifierats, avgränsats och beskrivits. Ett område har klassats till
högt naturvärde (naturvärdeklass 2) och de andra till påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3).
Naturvärdesobjekten utgörs av parkmiljö med äldre ädellövträd samt betesmark. Totalt noterades
tre naturvårdsarter under inventeringen, ingen av dessa omfattas av fridlysningsbestämmelser.

1. Inledning
1. 1 Bakgrund och uppdragets syfte
Sweco har fått i uppdrag av Borås kommun att utföra en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk
SIS-standard av ett område vid Sundholmen intill sjön Tolken. Borås kommun avser att anlägga
landförlagda vattenledningar för att möjliggöra råvattenuttag ur sjön. Borås kommun utreder
samtidigt förutsättningarna för att använda Tolken som vattentäkt. Vid planerad ledningsförläggning
kommer också schaktgropar anläggas. Denna naturvärdesinventering utgör ett underlag till
miljökonsekvensbeskrivningen som ska biläggas ansökan om tillstånd till vattenverksamheterna.
Inventeringsområdet är ca 2,3 ha stort (ledningar samt schaktgropar) och ligger vid Sundholmens
Gård på halvön Sundholmen, vid sjön Tolkens sydvästra sida, i Borås kommun. Inventeringsområdet
avgränsas av sjön åt öster och enskild bygdeväg mellan Vatuna och Gullestorp åt väster, se figur 1
och 2. Det inventerade området omfattar Sundholmens Gård och direkta närmiljö, samt
jordbruksmark och skogsparti intill enskild väg åt väster.
Syftet med naturvärdesinventeringen är att på ett standardiserat sätt identifiera, avgränsa, beskriva
och klassificera de delar av inventeringsområdet som är av betydelse för biologisk mångfald. Utöver
den standardiserade naturvärdesinventeringen önskar beställaren en diskussionsdel med bedömd
påverkan och förslag till skadeförebyggande åtgärder.
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Figur 1. Översiktskartan visar inventeringsområdets läge (se svart ring).

5

Figur 2. Detaljkarta. Lila markerat område anger plats för nya ledningar samt för schaktgropar. Planerade
ledningsdragningar och schaktgropar och direkta närområde, på land från strandlinjerna, utgör inventeringsområde i
denna inventering.
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2. Metod
2.1 Vad är en naturvärdesinventering enligt standard?
En naturvärdesinventering (NVI) kan göras på många olika sätt. Sedan 2014 finns en standard för hur
naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald ska genomföras och rapporteras.1 Den här
inventeringen har genomförts enligt denna standard.
Genom att arbeta standardiserat syftar man till att uppnå fyra mål:
• Att träffsäkert hitta, värdera och beskriva de naturmiljöer som har betydelse för biologisk
mångfald inom det avgränsade inventeringsområdet.
• Att resultatet av naturvärdesinventeringen ska avspegla verkliga skillnader i olika områdens
betydelse för biologisk mångfald.
• Att göra det möjligt att jämföra resultat från olika naturvärdesinventeringar.
• Att göra det möjligt att granska att en naturvärdesinventering har genomförts på det sätt som
standarden föreskriver.
Den standardiserade arbetsmodellen följer ett antal steg som närmare förklaras i bilaga 1.
Sammanfattat avgränsar man inventeringsområdet, väljer ambitionsnivå för arbetet, studerar
tidigare kända naturvärden och gör en preliminär bedömning av vilka områden som kan antas ha
betydelse för biologisk mångfald. Därefter genomsöks inventeringsområdet i fält. Man letar specifikt
efter så kallade naturvårdsarter och man bedömer olika biotopers förutsättningar att hysa biologisk
mångfald. Områden av betydelse för biologisk mångfald avgränsas, klassas (se

tabell 1) och beskrivs som naturvärdesobjekt (NVO). Standarden tydliggör även vad som ska finnas
med i slutrapporten.

Det ingår inte i en NVI enligt standard att bedöma hur den biologiska mångfalden påverkas av en
planerad exploatering eller hur olika arter och områden ska skyddas juridiskt. Inte heller syftar en
naturvärdesinventering till att belysa andra viktiga miljöaspekter som till exempel förutsättningar för
friluftsliv, kulturmiljö eller olika ekosystemtjänster. Däremot kan en naturvärdesinventering vara ett
viktigt underlag för sådana bedömningar. Det kan också vara värdefullt att den som har gjort
naturvärdesinventeringen ger sin syn på hur påverkan av en planerad exploatering kan minskas, i det
fortsatta arbetet.

1

Se SIS (2014). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Svensk Standard SS 199000:2014. SIS (2014).
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Komplement till SS 199000. Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014.
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2.2 Naturvärdesinventering
Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014 Naturvärdesinventering
avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning med
tillhörande Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). En sammanfattande metodbeskrivning finns i
bilaga 1.
Tabell 1. Tabellen anger de olika naturvärdesklasserna enligt metodiken. Utförligare beskrivning finns i bilaga 1.

Naturvärdesklass
1 – Högsta naturvärde
Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.
2 – Högt naturvärde
Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå.
3 – Påtagligt naturvärde
Av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet
upprätthålls eller förbättras.
4 – Visst naturvärde
Av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller
blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller
förbättras. (Tillägg till standardutförandet.)

De delar av inventeringsområdet som inte ingår i något naturvärdesobjekt kallas för övrigt område.
Dessa ytor har antingen inte bedömts uppnå lägsta naturvärdesklass för denna inventering d.v.s. 3.
Påtagligt naturvärde. Det kan också finnas naturvärden inom övrigt område på ytor som är så små
att de inte fångas upp med den valda detaljeringsgraden, se avsnitt 3.2. De ytor som bedömts som
lågt naturvärde utgörs antingen av grönytor med gräsmatteskötsel, fodervall eller ung snårskog och
har låg betydelse för biologisk mångfald.

2.3 Inventeringens utförande
Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältinventering. I förstudien har potentiella
naturvärdesobjekt avgränsats utifrån redan kända naturvärden. I förstudien studerades även
ortofoton. För förstudien, fältstudien och bedömningarna ansvarar John Rolander Borlid.
Fältinventeringen utfördes 2021-07-06. Ansvarig för interngranskning av rapporten hos Sweco är
Niklas Egriell.
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2.4 Nivå och detaljeringsgrad
Naturvärdesinventeringen kan utföras med olika detaljeringsgrad. För denna inventering har
detaljeringsgrad medel valts. Det innebär att naturvärdesobjekt som har minst en yta på 0,1 hektar
(32 x 32 meter) eller är minst 50 meter långa och en halv meter breda eftersökts (se tabell 1, i bilaga
1).
Inventeringen har genomförts med tilläggen:
•

Generellt biotopskydd

•

Värdeelement

•

Detaljerad redovisning av artförekomst

2.5 Informationskällor och litteratur
Olika källor (databaser) har genomsökts för att dels kartlägga tidigare kända naturvärden i
inventeringsområdet och det omgivande landskapet, dels undersöka om det finns skyddade
områden enligt 7 kap. Miljöbalken. Källorna som har använts som underlag för avgränsningar och
bedömningar i det här uppdraget listas i tabell 2. Även ortofoton har studerats. Litteratur som
kommit till användning förtecknas i referenslistan.
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Tabell 2. Databaser som legat till grund för förstudien.

Källa

Beskrivning

ArtDatabanken

Naturvårdsarter och invasiva arter. Arter som har
rapporterats in till systemet i Artportalen och
Analysportalen.

GIS-skikt
Skogsstyrelsen

Nyckelbiotoper och naturvärden i skogsbruket.
Inventeringar gjorda av Skogsstyrelsen samt större
markägare och skogsbolag.

GIS-skikt
Jordbruksverket,
TUVA

Ängs- och betesmarksinventeringen. Jordbruksmark
som har inventerats och klassats vid ängs- och
betesmarksinventeringen.

GIS-skikt
Naturvårdsplan

Naturvårdsplan. Borås kommuns naturvårdsplan har
granskats och relevant information inhämtats.

GIS-skikt
Naturvårdsverket

Skyddad Natur. Områden som omfattas av
områdesskydd.

GIS-skikt
Länsstyrelsen
informationskarta

Naturvård. GIS skikt över skyddad natur samt andra
kända naturvärden i området som registrerats av
länsstyrelsen.
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2.6 GIS och fältdatafångst
Information samlades in i fält med hjälp av en handdator av märket Samsung Tab Active 2.
Naturvärdesobjekt identifieras i fält och registrerade i appen Avenza Maps. Information om objektet,
preliminära bedömningar, eventuella naturvårdsarter etc. noterades. I samband med
fältinventeringen togs även fotografier för respektive objekt. Noggrannheten för positionering med
denna utrustning är +/- 5 meter. Shapefiler med naturvärdesobjekt upprättades. Till shapefilerna
finns även tillhörande metadatablad med bland annat beskrivningar av attributdata.
Koordinatsystemet som använts är SWEREF 99 TM.
Kartor har illustrerats i ArcGIS version 10.8.1 och shape-filerna redovisas i en Geodatabas.
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3. Resultat
3.1 Inventeringsområdet och det omgivande landskapet
Inventeringsområdet är beläget väster om sjön Tolken mellan Borås och Ulricehamn i Borås
kommun. Närmaste samhälle är Äspered som är beläget ca 3 km sydväst om det aktuella området.
Inventeringsområdet utgörs av Sundholmens Gård samt jordbruksmark och skogsparti väster om
gården.
Naturmiljön utgörs av en parkmiljö intill Sundholmens Gård med gamla ädellövträd (lönn och ask).
Botten- och fältskiktet utgörs av klippt gräsmatta. Åt väster (på västra sidan viken) passerar det
sydliga ledningsalternativet genom brukad vall som angränsar till hävdad betesmark åt norr. Läge
för planerad schaktgrop intill enskild bygdeväg (mellan Vatuna och Gullestorp) är belägen inom den
brukade vallen. I de nordliga ledningsalternativet är ledningsförslaget och schaktgropen belägen
längst åt norr i ett skogsparti bestående av tät, yngre snårskog av ask, alm samt några yngre ekar.
Söderut passerar de nordliga ledningsalternativet infartsväg till Sundholmen samt tangererar
sydöstra änden av en nyckelbiotop (Skogsstyrelsen id beteckning N 9733-1995)

Figur 3. Foto visar Sundholmens Gård med tillhörande parkmiljö.
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Figur 4. Fotot visar den planerade ledningsdragningen i jordbruksmarken väster om sjön. Till höger i bild (innanför
stängslet) är betesmarken som är klassad i ängs- och betesmarksinventeringen och som NVO2 i denna rapport belägen.

3.2 Resultat av förstudien
Figur 5-7 sammanfattar tidigare känd kunskap om områden med naturvärden och skyddad natur i
inventeringsområdet och i det omgivande landskapet. Tolken omfattas av det generella
strandskyddet som i sjön är utvidgat till 300 meter (se figur 5). Den planerade ledningsdragningen är
inom den strandskyddade zonen. Ytterligare områden som omfattas av områdesskydd enligt
miljöbalken, som förekommer i området, är Sundholmens naturreservat beläget väster om
inventeringsområdet samt Öresjö vattenskyddsområde vars utbredning är så stor att denna inte
redovisas i figur 5.
Ett flertal skyddsvärda träd, inventerade av länsstyrelsen är beskrivna från området, särskilt frekvent
vid Sundholmens Gård (se figur 6 och figur 7). Området är även utpekat som värdetrakt för
skyddsvärda träd (redovisas inte på kartan pga. områdets stora utbredning). Intill den enskilda
byvägen finns ett område som är beskrivet i Länsstyrelsens lövskogsinventering, ett område som är
klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen samt en betesmark som är beskriven i Jordbruksverkets
ängs- och betesmarksinventering. Området är också medtaget i Borås kommuns naturvårdsplan
(Borås kommun, 1998, s. 95) där framförallt naturreservatet beskrivs.
I SLU: artobservationsdatabas Artportalen finns ett flertal rapporterade artnoteringar från
inventeringsområdet (se tabell 3). Artnoteringarna är framförallt rapporterade från Sundholmens
Gård. De noterade arterna utgörs främst av epfytiska (på träd växande) lavar som antingen är
rödlistade (se faktaruta) eller är s.k. skogliga signalarter vars närvaro indikerar förekomst av
rödlistade arter. Det finns även rapporterade uppgifter om fladdermöss vid Sundholmens Gård (se
figur 8). Rödlistade och signalarter kallas gemensamt i NVI sammanhang för naturvårdsarter, även
fridlysta arter ingår i begreppet.
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Figur 5. Områden som omfattas av områdesskydd inom och i angränsning till inventeringsområdet.
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Figur 6. Kända naturvärden, som saknar formellt skydd i miljöbalken, inom och i angränsning till inventeringsområdet.
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Figur 7. Kartan visar en mer detaljerad bild av kända naturvärden i relation till planerad ledningsdragning och schaktgropar.
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Figur 8. Kartan visar inrapporterade artnoteringar från Artportalen för perioden 2000-2021.
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I ArtDatabankens observationsdatabas Artportalen har 14 naturvårdsarter rapporterats från
inventeringsområdet mellan 2000–2021 (se tabell 3). Av dessa är fladdermusarterna nordfladdermus
och dvärgpipistrell fridlysta. Samtliga fladdermöss omfattas av strikt skydd enligt 4§
artskyddförordningen vilket innebär att även deras livsmiljö och övervintringsområde är skyddade.
Tabell 3. Tabell visar rapporterade arter i Artportalen från inventeringsområdet och närmaste omgivningen.

Artnamn
Almlav
Ask
Dvärgpipistrell
Dvärgtufs
Fällmossa
Grynig filtlav
Gulvit blekspik
Liten blekspik
Lunglav
Lönnlav
Nordfladdermus
Platt fjädermossa
Sjöhjortron
Sotlav

Rödlistekategori
VU
EN
LC
LC
LC
NT
VU
VU
NT
LC
NT
LC
NT
LC

Signalart/fridlyst

Faktaruta Rödlistning
Rödlistade arter innebär arter som
riskerar att dö ut ur landet på kort
eller längre sikt. Rödlistade arter är
uppdelade i olika kategorier
beroende på deras hotstatus och
utdöenderisk. Följande kategorier
ingår i rödlistade arter: Nära hotad
(NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN),
Akut hotad (CR) eller Nationellt
utdöd (RE)

fridlyst
signalart
signalart

signalart
fridlyst
signalart
signalart

3.2.1 Osäkerhet
En viss osäkerhetsfaktor i denna inventering är att tidpunkten för inventeringsarbetet inte är
anpassad för att kunna identifiera alla i området förekommande arter. För att kunna göra det måste
inventeringar utföras under olika tidpunkter på året. Exempelvis är det svårt att detektera förekomst
av vissa svampgrupper under vissa tider på året likaså arter som rör sig mellan lika miljöer beroende
på årstid som exempelvis fladdermöss och fåglar.
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3.3 Resultat av naturvärdesinventeringen
Totalt två naturvärdesobjekt har avgränsats inom inventeringsområdet. En av dessa har en
fortsättning utanför gränsen för inventeringsområdet. Naturvärdesbedömningen gäller för objekten
i sin helhet inte bara den del som är inom inventeringsområdet, Naturvärdesklassningen av objekten
är fördelad enligt tabell 4 nedan. Resultatet avseende värdeelementen redovisas i tabell 5 samt
under bilaga 2 och utgörs samtliga av äldre, grova träd.
Tabell 4. Resultatet av fältinventeringen. Antal identifierade naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet.

Naturvärdesklass

Antal
naturvärdesobjekt
(NVO)

1 – Högsta naturvärde
Av särskild betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på nationell eller global
nivå.

0

2 – Högt naturvärde
Av särskild betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på regional eller nationell
nivå.

1

3 – Påtagligt naturvärde
Av särskild betydelse att den totala arealen av
dessa områden bibehålls eller blir större samt
att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller
förbättras.

1

4 – Visst naturvärde
Av betydelse att den totala arealen av dessa
områden bibehålls eller blir större samt att
deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller
förbättras. (Tillägg till standardutförandet.)

0

Naturvärdesobjekten redovisas på karta i figur 11 och beskrivs i detalj i objektkatalogen, bilaga 2. Av
objektkatalogen framgår bl.a. vilka naturvårdsarter som noterades, hur art- och biotopvärdena har
bedömts och motiveras och det finns representativa foton från objekten.
De naturvärdesobjekt som identifierades i området utgjordes av en parkmiljö med gamla ädellövträd
(NVO1) där naturvärdet är knutet till träden samt en hävdad betesmark med hävdgynnad flora
(NVO2). Inget objekt som omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap. 11§
noterades.
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Naturvårdsarter samt invasiva arter
De naturvårdsarter som noterades under inventeringen var guldlocksmossa (skoglig signalart),
borsttistel (indikatorart för naturliga fodermarker) och ask (rödlistad som starkt hotad, EN).
Guldlockmossa växte på de äldre träden (däribland vissa av askarna) inom naturvärdesobjekt 1 (se
figur 11). Borstistel växte vid vägslänt strax utanför inventeringsområdet (se figur 11).
Ett bestånd av den invasiva arten blomsterlupin noterades nära bryggan och sjöboden vid
Sundholmens Gård (se figur 11). Ett exemplar av den invasiva arten jättebalsamin noterades också
vid ask 1 (figur 11). Jättebalsamin är med på EU:s lista över arter som inte får spridas vilket innebär
att verksamhetsutövare är skyldiga enligt lag att utföra åtgärder för att förhindra spridning. De
regelverk som styr detta är 1. EU:s förordning (1143/2014) om invasiva främmande arter och 2.
Svenska förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter.

Figur 9. Fotot visar ett bestånd av den invasiva arten
blomsterlupin vid Sundholmen Gård nära båtplatsen.

Figur 10. Fotot visar några av de äldre askar som
förekommer vid Sundholmens Gård.
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Figur 11. Resultatet av naturvärdesinventeringen. Naturvärdesobjekten beskrivs närmare i objektkatalogen som är bilaga 2.
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4. Rekommendationer
Naturvärdet i området är främst knutet till de gamla träden vid Sundholmens Gård. Förläggning av
ledningar bör ske med försiktighet för att inte skada stammar och rötter. Ett generellt
skyddsavstånd för träd i byggskede är 15 meter från stammens mitt. Även kompression av marken
nära träden vid användande av tunga arbetsfordon är något som bör tas i beaktande då detta kan
skada trädens rötter. Skyddsåtgärder för att minska risk för påkörningsskador på stammar i
byggskedet bör också tillämpas. Om träd behöver tas ned bör dessa sparas på platsen om
markägaren så medger.
Ett flertal av träden vid Sundholms Gård är klassade som skyddsvärda träd av Länsstyrelsen (se figur
7). Eftersom området även ingår inom en värdetrakt för skyddsvärda träd ska samråd med
Länsstyrelsen hållas om skyddsvärda träd riskerar att påverkas negativt.
Arbeten på platsen med den invasiva arterna blomsterlupin och jättebalsamin bör om möjligt
undvikas för att minimera spridningsrisken. I andra hand bör dessa bekämpas genom att bestånden
schaktas bort och jordmaterialet tas hand på ett sådant sätt att de invasiva arterna inte sprids
vidare.
Vid anläggande av ledningsschakt nära betesmarken bör samma material återbördas efter
förläggning, nya massor bör inte påföras. Om möjligt bör grässvålen återföras med de gröna delarna
vända uppåt.
För att undvika störning på fågellivet bör ledningsförläggningen inte ske under perioden aprilaugusti. De stora träden kan potentiellt utgöra häckningsmiljö för fåglar.
Området kring Sundholmens Gård kan potentiellt ha betydelse för fladdermöss vilket fynduppgifter
från Artportalen indikerar. De gamla träden och byggnaderna kan utgöra yngelplats/dagvisten eller
övervintringsområde för fladdermöss. Områdets betydelse för fladdermöss kan behöva undersökas
noggrannare om stora träd riskerar att behöva avverkas på grund av ledningsförläggningen. En NVI
ger inte en exakt bild av ett områdes värde för fladdermöss, för detta krävs en riktad
fladdermusinventering. Fladdermöss omfattas av strikt skydd (4 §) enligt artskyddsförordningen där
både individer samt dess livsmiljö är skyddad.
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Bilaga 1
Metod enligt SIS-standard
Nedan sammanfattas hur en naturvärdesinventering (NVI) som följer den rådande
standarden (SS 199000:2014) bör gå till.
VARFÖR BEHÖVS STANDARDISERADE NATURVÄRDESINVENTERINGAR?
Med begreppet biologisk mångfald menas mångfalden inom arter, mellan arter och av ekosystem. Det finns en
bred uppslutning, såväl internationellt som nationellt, om att det är viktigt att bevara och utveckla den biologiska
mångfalden, vilket också återspeglas i lagstiftningen.
Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert identifiera, beskriva och värdera områden som har
betydelse för den biologiska mångfalden. Dessa områden benämns naturvärdesobjekt (NVO). Men att identifiera
naturvärdesobjekten det är ingen lätt uppgift. Naturen är komplex och det finns många olika naturtyper, biotoper
(typer av livsmiljöer) och arter att hålla reda på.
Genom att standardisera hur naturvärdesinventeringar ska göras underlättas arbetet för alla parter och
bedömningarna kan bli mer enhetliga. Nedan beskrivs de viktigaste stegen i processen från planering till färdig
rapport.
1

AVGRÄNSA INVENTERINGSOMRÅDET

Det ska tydligt framgå av text och kartor vad som är inventeringsområde respektive omgivande landskap.
Inventeringsområdet ska genomsökas med en vald noggrannhet (se nedan) och det omgivande landskapet
fungerar som referens och sammanhang.

2 UTFORMA UPPDRAGET UTIFRÅN BEHOV
Det finns enligt standarden tre sätt att anpassa en NVI till de aktuella behoven. För det första att antingen enbart
göra en förstudie eller också även en fältinventering. Om man väljer enbart förstudie innebär det att
naturvärdesobjekt (NVO) avgränsas utifrån kartor, flygbilder och andra tillgängliga kunskapsunderlag. De
identifierade områdena behöver i så fall inte naturvärdesklassas, det räcker med att ange att de har ”potentiellt
naturvärde”. En naturvärdesbedömning på förstudienivå är alltid preliminär.
När en NVI görs på fältnivå identifieras områden (NVO) med naturvärdesklass 1, 2 och 3. Då ska man
dessutom, för det andra, välja mellan tre olika detaljeringsgrader. Detaljeringsgraden avgör hur små
naturvärdesobjekt man har för avsikt att kunna identifiera, d v s hur noggrant man avser att arbeta i fält. Vilka de
tre detaljeringsgraderna är framgår av Tabell 1 nedan.
Tabell 1. En NVI kan göras med tre olika detaljeringsgrader. Tekniska rapporten (SIS-TR 199001:2014) har vissa
rekommendationer om vilken detaljeringsgrad som är lämplig i olika sammanhang.

Detaljeringsgrad

Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras i fält

Översikt

Minst en yta på 1 hektar (100 x 100 meter) eller ett linjeformat
objekt som är minst 100 meter långt och 2 meter brett.

Medel

Minst en yta på 0,1 hektar (32 x 32 meter) eller ett linjeformat objekt
som är minst 50 meter långt och en halv meter brett.

Detalj

Minst en yta på 10 m2 (3,2 x 3,2 meter) eller ett linjeformat objekt
som är minst 10 meter långt och en halv meter brett.

För det tredje finns det sex så kallade tillägg som kan väljas – och i så fall ska inarbetas så att de utgör en
integrerad del av själva NVI: n. Vilka de olika tilläggen är och vad de innebär framgår av tabell 2 nedan.
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Tabell 2. En NVI kan göras med sex olika tillägg

Tillägg

Kommentar

Naturvärdesklass 4

Även naturvärdesobjekt med ”Visst naturvärde” identifieras och
avgränsas, på kartor markeras de med gul färg.

Generellt
biotopskydd

Alla områden som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap.
11 § Miljöbalken och Förordningen om områdesskydd kartläggs.

Värdeelement

Värdeelement är inslag i naturen som gynnar biologisk mångfald,
t.ex. gamla träd, vattensamlingar eller stenmurar.

Detaljerad
redovisning av
artförekomst

Innebär att förekomst av naturvårdsarter redovisas på karta eller
med koordinater och med en noggrannhet på minst 10–25 meter.

Fördjupad
artinventering

Specifika arter eller artgrupper eftersöks särskilt inom hela eller
delar av inventeringsområdet, resultatet inarbetas i klassningen
av NVO.

Kartering av Natura
2000-naturtyp

Eventuella Natura 2000-naturtyper identifieras, avgränsas och
bedöms med stöd av Naturvårdsverkets manualer.

Ibland vill beställaren av en NVI att den som utför uppdraget även ska göra andra utredningar och bedömningar
än vad som ingår i standarden för naturvärdesinventeringar. Det kan vara lämpligt att redovisa dessa uppdrag
skilt från själva naturvärdesinventeringen, så att det tydligt framgår vad som görs enligt standard respektive med
andra metoder.

3 KARTLÄGGA TIDIGARE KÄNDA NATURVÄRDEN OCH OMRÅDESSKYDD
Genom att konsultera olika informationskällor (databaser) undersöks vilka naturvärden som redan är kända inom
inventeringsområdet och i det omgivande landskapet. Resultatet redovisas lämpligen på en översiktskarta och i
en sammanfattande text.

4 PRELIMINÄRT AVGRÄNSA NATURVÄRDESOBJEKT GENOM FLYGBILDSTOLKNING
Genom att studera flygbilder avgränsas potentiella naturvärdesobjekt, vilka ska undersökas närmare i fält. Fler
naturvärdesobjekt kan även tillkomma under själva fältarbetet. Standarden indelar naturen i olika naturtyper och
naturvärdesobjekten ska avgränsas så att de domineras av en och samma naturtyp. Ett NVO kan innehålla flera
olika biotoper, men det ska vara så enhetligt att området kan tilldelas samma naturvärdesklass.
När ett mer varierat landskap med flera olika naturtyper har betydelse för den biologiska mångfalden finns
även möjligheten att identifiera och avgränsa så kallade landskapsobjekt.

5 FÄLTINVENTERING FÖR ATT BEDÖMA AVGRÄNSNINGAR, BIOTOPER OCH ARTER
Standarden föreskriver under vilka tidsperioder fältinventering ska utföras i olika delar av landet. Det ska framgå
av rapporten när en fältinventering genomfördes och vem som är ansvarig för bedömningarna. Syftet med
fältinventeringen är bl.a. att verifiera preliminära naturvärdesobjekt, identifiera eventuella nya NVO, beskriva
objekten, justera avgränsningarna och ta fram ett biotopvärde respektive ett artvärde för varje NVO.
Biotopvärdet bedöms utifrån två aspekter: biotopkvalitet respektive sällsynthet och hot. Standarden definierar
ett flertal olika biotopkvaliteter att undersöka, några exempel är Naturlighet (frånvaro av mänsklig påverkan),
Strukturer (bl.a. åldersfördelning av träd) och Kontinuitet. Med sällsynta biotoper menas biotoper som är mindre
vanliga i ett regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv. Hotade biotoper är biotoper med minskande
utbredningsområde, areal eller funktion för den biologiska mångfalden. Varje NVO ska utifrån en samlad
bedömning tilldelas ett biotopvärde på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt eller högt).
Även artvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt eller högt). Två aspekter ska beaktas:
naturvårdsarter och artrikedom. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som indikerar naturvärde eller
att naturvårdsarten i sig själv är den viktig del av den biologiska mångfalden. Naturvårdsarterna indelas i olika
grupper. Typiska arter indikerar att den aktuella biotopen är i ett gynnsamt tillstånd, inom jord- och skogsbruket
används begreppet Signalarter synonymt. Hotade arter är arter som klassas som antingen Akut hotade, Starkt
hotade, eller Sårbara. Rödlistade arter är ett lite bredare begrepp, det inkluderar även kategorin Nära hotade
arter. Ytterligare en grupp av naturvårdsarter är Skyddade arter enligt Artskyddsförordningen och arter som är
listade i EU:s Art- och habitatdirektiv respektive EU:s Fågeldirektiv. Slutligen kan naturvårdsarter även vara
Ansvarsarter, vilket betyder att en betydande del av den totala populationen finns inom ett begränsat område.
En viktig del av fältinventeringen går ut på att eftersöka naturvårdsarter, vilket förutsätter att man vet vilka arter
man ska leta efter i de olika naturtyperna och biotoperna. Artvärdet i ett visst NVO bestäms utifrån hur många
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olika naturvårdsarter som hittas, vilka arterna är och hur livskraftiga populationerna verkar vara. Även tidigare
registrerade fynd av naturvårdsarter ska bedömas och tas med om de bedöms trovärdiga. Till grund för artvärdet
ligger även en allmän bedömning av om artrikedomen är större i det aktuella naturvärdesobjektet, än vad den är i
det omgivande landskapet eller i andra områden av samma biotop.

6 TILLDELA VARJE NATURVÄRDESOBEJKT EN NATURVÄRDESKLASS
När art- respektive biotopvärdena för ett visst NVO är definierade fastställs naturvärdesklassen med hjälp av
matrisen i Figur 1. Om det finns en osäkerhet i bedömningen ska det anges, då betecknas klassningen som
preliminär.

Figur 1. Matrisen som avgör vilken naturvärdesklass ett NVO ska tilldelas. Klassningen görs genom att kombinera två olika
bedömningsgrunder, art och biotop. Utfall som ligger nära diagonalen från Högsta naturvärde (upptill till höger) till Lågt
naturvärde (nedtill till vänster) är mest sannolika.

I sitt grundutförande innehåller standarden tre naturvärdesklasser: 1 – Högsta naturvärde (markeras med vinröd
färg på kartor), 2 – Högt naturvärde (klarröd färg på kartor) och 3 – Påtagligt naturvärde (orange färg). Som
tillägg finns klass 4 – Visst naturvärde (gul färg). Vad de olika klasserna står för framgår av Tabell 3 nedan.
De delar av inventeringsområdet som inte avgränsas som naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt kallas
övriga områden.
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Tabell 3. Naturvärdesklasser, vad de innebär och vad de ungefär motsvaras av enligt standarden för naturvärdesinventeringar.

Naturvärdesklass

Förtydligande

1 – Högsta naturvärde
Störst positiv betydelse
för biologisk mångfald

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av
särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.

2 – Högt naturvärde
Stor betydelse för
biologisk mångfald

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av
särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå.
Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens
nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- och
betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och
hagmarksinventeringens klass 1–3, ädellövskogsinventeringen
klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet,
våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrinventeringens klass
1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten,
värdekärnor i naturreservat samt fullgod Natura 2000-naturtyper.
Detta under förutsättning att de inte uppfyller Högsta naturvärde.

3 – Påtagligt naturvärde
Påtaglig betydelse för
biologisk mångfald

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna
naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global
nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala
arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att
deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och
betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark,
Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens
klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3,
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass
naturvatten.

4 – Visst naturvärde
Viss positiv betydelse
för biologisk mångfald

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det
bedöms vara av betydelse att den totala arealen av dessa
områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska
kvalitet upprätthålls eller förbättras.
Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella
inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass fyra motsvarar ungefär
områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte
uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass.
Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats
av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller
arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre
produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra
värdestrukturer och värdeelement saknas.

Denna naturvårdsklass
ingår inte i
grundutförandet enligt
standarden utan kan
väljas som tillägg.

7 REDOVISA RESULTATET AV INVENTERINGEN
Enligt standarden ska resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i en rapport och det finns en lång lista
med krav på vilka uppgifter denna rapport ska innehålla. Geografisk information ska även redovisas i GIS och
observationer av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för
artrapportering.
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Bilaga 2
Objektskatalog - Naturvärdesobjekt som identifierats och avgränsats, se
figur 11.
Naturvärdesobjekt nr

1

Naturvärdesklass

2 Högt naturvärde

Areal (ha)

0,65

Naturtyp

Park och trädgård

Biotop

Gles ädellövskog

Naturvårdsarter

Ask (EN), liten blekspik (VU), gulvit blekspik (VU), almlav (VU), grynig filtlav
(NT), nordfladdermus (NT), fällmossa, dvärgpipistrell

Artvärde

Genom förekomst av ett flertal rödlistade-, signalarter samt fridlysta arter
bedöms artvärdet till påtagligt artvärde.

Biotopvärde

Områdets biotopvärde utgörs av ett flertal äldre, grova ädellövträd som
utgör livsmiljö för epifytiska kryptogamer. Området är dock påverkat av
mänsklig aktivitet och de är dåligt med rekryter för de gamla träden.
Biotopvärdet bedöms till visst biotopvärde.

Natura 2000-naturtyp

-

Beskrivning

Objektet utgörs av en parkmiljö med ett flertal grova ädellövträd intill
Sundholmens Gård. Grönytan emellan träden utgörs av gräsmatta.
Blomsterlupin noterades under inventeringen.

Motivering till naturvärdesklass

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet
bedöms hålla högt naturvärde

Inventerare

John Borlid

Säker eller preliminär
bedömning

Säker

Övriga kommentarer
Representativt foto nedan
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Naturvärdesobjekt nr

2

Naturvärdesklass

3 Påtagligt naturvärde

Areal (ha)

0,5

Naturtyp

Äng- och betesmark

Biotop

Betesmark

Naturvårdsarter

Ask (EN), åkervädd

Artvärde

Genom förekomst av riklig blomning av åkervädd samt förekomst av
hålträd av ask bedöms artvärdet till visst artvärde.

Biotopvärde

Eftersom betesmarken varit hävdad under lång tid som påvisas genom
förekomst av slåttergynnade arter, bedöms biotopvärdet som visst
biotopvärde.

Natura 2000-naturtyp

-

Beskrivning

En betesmark med arter som borsttistel och åkervädd, hamlade, ihåliga
träd samt stenrösen.

Motivering till naturvärdesklass

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet
bedöms hålla påtagligt naturvärde.

Inventerare

John Borlid

Säker eller preliminär
bedömning

Säker

Övriga kommentarer

Objektet är beskrivet i ängs- och betesmarksinventeringen (Id i TUVA WPHHZF)

Representativt foto nedan
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Värdeelement – Objekt som avgränsats som värdeelement
Tabell 5. Objekt som avgränsats som värdeelement under inventeringen.
Objekt ID

Beskrivning

Stamdiameter

Datum

X koord.

Y koord.

Ask 1

Ask ca 80 cm i stamdiameter, påväxt av
guldlockmossa slånlav, skrynkellav,

80

202107-06

394350

6403145

Ask 2

Ask ca 50 cm i stamdiameter, påväxt av
skrynkellav. En del döda grenar
förekommer, tvådelad stam på ca 4
meter ovan mark.

50

202107-06

394372

6403161

Ask 3

Äldre ask ca 60 cm i stamdiameter.
Guldlockmossa växer på stammen, samt
slånlav, skrynkellav och klotterlav. En del
döda grenar finns.

60

202107-06

394262

6403199

Lönn 1

Äldre lönn med påväxt av
ekorrsvansmossa ca 70 cm i
stamdimeter, vitalitet är god. Rikligt
med epifyter.

70

202107-06

394251

6403131

Lönn 2

Äldre lönn med påväxt av
guldlockmossa, vitalitet god ca 65-70 cm
i stamdiameter. Står intill stödmur för
väg ca 3 meter till gångväg.

70

202107-06

394259

6403149

Lönn 3

Äldre lönn ca 70-75 i stamdiameter,
stammen är täckt med guldlockmossa.
En del döda renar finns. Placerad ca 2
meter från väg.

75

202107-06

394256

6403160

Lönn 4

Äldre lönn, Guldlockmossa växer på
stammen, stamdiameter är ca 65-70 cm.
Vitalitet är god. Växer ca 3 meter från
stig.

70

202107-06

394255

6403173
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1. Bakgrund och syfte
Borås Energi och Miljö har för avsikt att ansöka om tillstånd till att nyttja Tolken
som kompletterande vattentäkt till Öresjö. Samråd har skett och en viktig aspekt
som lyfts av flertalet intressenter är hur fisk och bottenfauna i Viskan skulle
kunna påverkas av planerad vattenreglering. SMHI:s modellerade naturliga
medellågvattenföring (MLQ Naturlig) i Tolkens utlopp är ca 0,11 m3/s (SMHI
Vattenweb 2021). Den stationskorrigerade medellågvattenföringen, som
baseras på vissa uppgifter från mätningar, är av SMHI bedömd till 0,72 m3/s.
Medelvattenföringen, både naturlig och stationskorrigerad, är bedömd till ca
1,18 m3/s.
Viskan har varit reglerad under lång tid. Vattenfall reglerar idag flödet från
Tolken och producerar el från vattenkraftverk nedströms Tolken. Enligt uppgift
från Vattenfall så har en frivillig minimitappning på ca 300 l/s eftersträvats för att
ta hänsyn till öring och annan fauna i Viskan. Under vinterhalvåret har oftast en
tappning på minst ca 600 l/s upprätthållits.
För att få en bild av lämplig minimitappning från Tolken har en särskild
tappningsundersökning utförts av Sweco. Enligt rapporten från den
undersökningen rekommenderas en minimitappning på 300 l/s sommartid och
en minimitappning på minst 500 l/s.
En viktig fråga i arbetet med tillståndsansökan har varit huruvida Tolkens
reglering kan påverka Mölarp och Kröklingshages Natura 2000-område
nedströms Gingri (se figur 1).

Mölarp
larp

Tolkendämmet

Figur 1. Mölarps- och kröklingshages Natura 2000-område (se blåinringat
område) ligger några mil nedströms Tolkendämmet. Kartkälla: Länsstyrelsen.
Syftet med denna rapport är att översiktligt bedöma naturvärdena i
Mölarpsområdet och risken för påverkan på dessa från Tolkens reglering.
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2. Metod
Bedömningen har genomförts med visst stöd av Svensk Standard SS
199000:2014 med tillhörande Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014), men inte
helt enligt standarden eftersom ingen särskild artinventering av annat än
musslor utförts i det skyddade området. I bedömningen tar vi dock ledning av
den matris för naturvärdesbedömning som ingår i standarden och som följer
nedan. Bedömningen är avgränsad till vattenanknutna naturvärden.

Figur 2. Matrisen som avgör vilken naturvärdesklass ett NVO ska tilldelas.
Klassningen görs genom att kombinera två olika bedömningsgrunder, art och
biotop. Utfall som ligger nära diagonalen från Högsta naturvärde (upptill till
höger) till Lågt naturvärde (nedtill till vänster) är mest sannolika.
Källa: Svenska institutet för standarder.
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3. Noterade naturvärden
3.1 Befintligt underlag
Vid en genomgång av Länsstyrelsens informationskarta konstateras följande
dokumenterade naturvärden i området eller i nära anslutning upp- eller
nedströms (inom ca en kilometer).

3.1.1

Mölarp och Kröklingshages naturreservat

Området omfattas av Mölarps och Kröklingshages naturreservat. Syftet med
reservatet är bland annat att bevara Viskans biologiskt intressanta vattenmiljöer
med värdefulla forsar, översilning m.m. Växtligheten längs ån är rik och
karakteristisk för måttligt näringsrika vattendrag. Större delen av Mölarps ö är
slåtteräng, men här finns också lövskog med bland annat brakved, rönn och
ask. På marken växer storrams och skogsbingel. Knutna till Viskans rinnande
vatten finns arter som öring, strömstare och forsärla. Vissa år gästar även
kungsfiskaren Mölarp.

Figur 3. Syftet med Mölarps och Kröklingshages naturreservat är bland annat
att bevara värdefulla forsar med öring, strömstare och forsärla.
Foto: Niklas Egriell.
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Förutsättningar för att områdets värden för naturvård skall bestå är enligt
reservatsbeslutet att Viskans åfåror och forsar bevaras. Även den hydrologiska
regimen med högvattenflöden resp. god tillrinning sommartid är av stor
betydelse. Vattenkraftutbyggnad och ökad reglering av källsjön Tolken är
exempel på arbetsföretag som kan påverka områdets naturvärde negativt.

3.1.2 Mölarp och Kröklingshages Natura 2000-område
Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bevara eller
återställa ett gynnsamt tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för
utpekandet av området.
I Natura 2000-området Mölarp och Kröklings hage är de prioriterade
bevarandevärdena de artrika slåttermarkerna och silikatgräsmarken,
lövsumpskogen, den näringsfattiga ekskogen och den nordliga ädellövskogen.
Området har ett i förhållande till arealen stort antal olika vegetationstyper,
förutom skogarna även relativt stora arealer artrik slåtteräng med lång
kontinuitet. Viskan flyter här genom en bred dalgång för att i väster bilda flera
forsar och fall på sin väg ned mot Öresjö. Vid Mölarp grenar sig ån i två armar
som omger en ca 8 hektar stor holme (Mölarps ö). Förutom ön ingår Viskans
vattenmiljöer, sumplövskogar och sammanhängande bestånd av orörd
ädellövskog med lång kontinuitet samt barrskogar. Vissa delar av ön
överströmmas regelbundet vid högvattenflöden. Viskan bildar i Mölarpsområdet
flera forssträckor. Här förekommer lokalt stammar av signalkräfta och öring och
även fynd av flodpärlmussla (starkt hotad, EN) har gjorts (Länsstyrelsen 2019).
Fågellivet är rikt med t.ex. forsärla och strömstare. Växtligheten längs ån är rik
och karakteristisk för måttligt näringsrika vattendrag.
I bestånden med ädellövträd finns en intressant och varierad lundvegetation
med flera skyddsvärda arter såsom myskmadra, och hässleklocka. Området är
med avseende på tappningsrännorna av mycket stort geovetenskapligt värde.
Området är viktigt för migrerande våtmarksfåglar och har också stor betydelse
för friluftslivet, utbildning och fågelskådning.
De naturtyper och arter som pekats ut för området är följande:
3130 - Ävjestrandsjöar
6270 - Silikatgräsmarker
6510 - Slåtterängar i låglandet
9010 - Taiga
9020 - Nordlig ädellövskog
9060 - Åsbarrskog
9080 - Lövsumpskog
9160 - Näringsrik ekskog
9180 - Ädellövskog i branter
9190 - Näringsfattig ekskog
91E0 – Svämlövskog
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3.1.3 Rikkärr vid Gingri
Detta objekt utgörs av en fin mad intill Viskan strax norr om Gingri i Borås
kommun. Våtmarken är att betrakta som ett medelrikkärr men då en stor del
påverkas av översvämmande vatten från Viskan är bottenskiktet svagt utvecklat
över stora arealer. Åtgärdsförslag: Vattenståndsfluktuationer ger en tillräcklig
störning.

Figur 4. Rikkärr strax norr om Gingri (röd ring och brunt raster) med behov av
naturlika vattenståndsvariationer. Kartkälla: Länsstyrelsen.
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3.1.4 Sväm- och sumpskogar utmed Viskan
I uppströmsdelen av naturreservatet och upp mot Gingri vattenkraftverk finns
bland annat registrerat en nyckelbiotop (N 16701-1996, Skogsstyrelsen 2021).
Den beskrivs som en örttrik allund med naturskog, urskogsartat objekt ,rikligt
med död ved ,hög och jämn luftfuktighet ,blockrikt eller storblockigt ,rik
förekomst av skrymslen ,ansluter till bäck, å eller älv ,vattendrag med
slingrande lopp.
På Mölarps finns en lövskog av naturvärdesklass 2. ö Skogstypen utgörs av
blandskog med ädellövinslag.
Lövskog
klass 2

Nyckelbiotop
N 16701-1996

Sumpskog
Figur 5.
I Viskans mynningsområde i Öresjö finns registrerat en sumpskog. Den utgörs
av en en översilningsskog med al. I Skogsstyrelsens databas nämns värden
som deltabildning, meandrande vattendrag, stora orniotologiska värden där
väsentliga delar ansluter till å och sjö.
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3.2 Genomförda undersökningar
Sweco har dels genomfört en musselinventering i området, dels har området
innefattat provytor (nr 5-6) vid den tappningsundersökning som utförts i Viskan.
Vid musselinventeringen påträffades levande flodpärlmussla och äkta
målarmussla en knapp kilometer uppströms och många döda flodpärlmusslor
(skal) i Mölarps naturreservat och Natura 2000-område (Egriell N. 2021). Med
stöd av genomförd och tidigare musselinventeringar bedöms det finnas
förutsättningar även för levande flodpärlmusslor i naturreservatet och Natura
2000-området.

Figur 6. Vid musselinventering noterades flodpärlmussla en knapp kilometer
uppströms Mölarps naturreservat och många döda flodpärlmusslor i
naturreservatet. Foto: Niklas Egriell.
Vid tappningsundersökningarna (Egriell N. 2021) noterades rikligt med godamycket goda lek- och uppväxtområden för öring i naturreservatet. Dessa
områden bedömdes också hysa stora mängder död ved och mycket goda
förutsättningar för flodpärlmusslan, under förutsättning att ett relativt naturlikt
flöde upprätthålls i de olika fårorna.

Figur 7. Strömsträckorna i Mölarp hyste rikligt med död ved, goda
förutsättningar för flodpärlmussla och goda-mycket goda lek- och
uppväxtområden för öring. Foto: Niklas Egriell.
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4. Samlad naturvärdesbedömning
Eftersom det finns rikligt med limniska nyckelbiotoper i form av forsar med död
ved, anslutande svämlövskogar och rikkärr, som också delvis är skyddade i
form av naturreservat bedöms biotopvärdet vara högt (jämför figur 2).
I Mölarpsområdet finns elfisken som visar på relativt höga tätheter av den för
värdefulla vattendrag typiska arten öring. Dessutom finns flertalet observationer
av de för naturliga strömvattenmiljöer typiska fågelarterna strömstare och
forsärla. Typiska arter för värdefulla svämmarker, såsom strutbräken, finns
observerade i området. När det gäller hotade arter så finns endast
observationer av relativt få äldre individer av flodpärlmussla. I övrigt
observerades många döda individer (skal). Hade det funnits ett rikligt livskraftigt
bestånd av flodpärlmussla i området hade definitivt artvärdet bedöms som högt,
men nu bedöms artvärdet, baserat på befintligt underlag, som måttligt.
Sammantaget bedöms därmed Mölarpsområdet ha högt (klass 2), men inte
högsta naturvärde enligt matrisen i figur 2.
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5. Påverkansbedömning
Eftersom Tolkens andel av flödena vid Gingri och Mölarps naturreservat endast
utgör mellan ca 10-20 % (jämför figur 8) bedöms påverkan på flödena i det
området som liten. Under vintersäsongen, då flödena i det området är naturligt
höga, bedöms påverkan där som obetydlig. De viktiga svämlövskogarna
bedöms erhålla tillräckligt med översvämningar även med den nya
reglerstrategin.
Trots detta så bedöms just sommarflödet från Tolken som viktigt för att värna de
värdefulla miljöerna för flodpärlmussla och öring i området. Under förutsättning
att förslag till skadeförebyggande åtgärder följs och en minimitappning på 300
l/s säkerställs sommartid bedöms påverkan på naturreservatets värden som
måttligt positiv.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för området som måttligt positiva.

Figur 8. Tolkens andel av årsmedelflödet från Tolken och nedströms till
Rydboholm. Källa: Sweco.
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Bakgrund och syfte
Borås Energi och Miljö har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt 11 kap 9 § miljöbalken
för vattenreglering av och vattenuttag från Tolken. Avrinningsområdet är vid sjöns utlopp
ca 72 km2 (Vattenweb 2021). Viskan, som rinner mellan Övre Tolken och Klosterfjorden
(se figur 1), har en genom tidigare elfisken dokumenterad förekomst av strömlevande
öring. Uppströms Gingridammen är mellan åren 1980 och 2020 ca 20 elfisken utförda,
varför det redan innan utförd elfiskeundersökning fanns ett bra underlag. De flesta
elfiskeresultat var dock ett upp emot ett tiotal år gamla.
Syftet med denna rapport är att redogöra för det elfiske som Sweco utförde 2021 i
Viskan. Resultaten ska utgöra ett underlag till ansökan om tillstånd till
vattenverksamheterna med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Figur 1. Översiktskarta med Viskan där elfiske utfördes. Källa: Länsstyrelsen.
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2

Metod
Inför framtagandet av lämplig lokal för elfisket skedde en genomgång av underlag från
den tappningsundersökning som genomförts under vår/sommar 2021. Dessutom
noterades befintliga elfiskelokaler i Viskan i Svenskt elfiskeregister (SERS). För att
säkerställa att endast Tolkens reglering och inte andra regleringar och biflöden utgjorde
den huvudsakliga flödespåverkan valdes en lokal som låg endast någon kilometer
nedströms Tolkens dämme, men ändå uppströms intaget till Boga kvarns kraftverk.
Lokalen ligger i närheten av den tidigare elfiskade lokalen vid Boga kvarn, men ändå
uppströms området som påverkas av kraftverksdriften där. Lokalerna som tidigare
elfiskats samt den nya lokalen framgår av karta i figur 2. Den nya lokalen har
koordinaterna X:6413433 och Y: 1350759 (RT90 2,5gonV) och framgår också i bilaga 1.

X

Figur 2. Markerade elfiskelokaler (röda punkter), ny lokal markerad med X. Källa:
Elfiskeregistret (SERS), Lantmäteriet, bearbetad av Sweco.
Elfisket utfördes den 8 augusti 2021 med stöd av undersökningstypen ”Fisk i rinnande
vatten-Vadningselfiske” (Havs- och vattenmyndigheten 2017). Utförare var Niklas Egriell
och medhjälpare var Jane Ihrfors, båda på Sweco Sverige AB. Ett elfiskeaggregat av
märket LUGAB användes.

repo001.docx 2015-10-05

5(12)
RAPPORT
2021-10-28
TILLSTÅNDSANSÖKAN TOLKEN YTVATTENTÄKT

EN \\segotfs003\projekt\21313\13012634_tillståndsansökan_tolken_ytvattentäkt\000\07 underlag\elfisken\swecos elfiske 2021\viskan boga
elfiskeundersökning sweco rapport 211028.docx

3

Resultat
Elfiskeprotokollen är enligt anvisningar inskickade till Svenskt elfiskeregister (SERS).
Resultaten av elfiskena framgår av tabell 1. Av de totala antalet öringar/100 m2 på 9,8
utgjorde 0+-öringungar 6,1 och äldre öringar 3,7. Resultatet motsvarar måttlig fiskstatus.
Tabell 1. Fisktätheter på den elfiskade lokalen.

Fångade arter
ÖRING 0+
ÖRING >0+
ELRITSA
SIGNALKRÄFTA
MÖRT
ÅL
LAKE
Totalt:

Totalt
Skattad
Fångat Fångat Fångat
antal
Skattat
täthet
Omg 1 Omg 2 Omg 3 fångade
antal (ind/100m2)
8
4
2
14
16,0
6,1
6
2
1
9
9,5
3,7
9
2
3
14
16,0
6,1
3
3
2
8
9,8
3,8
1
3
0
4
5,8
2,2
1
0
1
2
2,6
1,0
1
0
0
1
1,0
0,4
29
14
9
52
60,8
23,3

Figur 3. Vid elfiskena fångades utöver öring bland annat ål och signalkräfta.
Foto: Jane Ihrfors.
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4

Slutsatser
Utfört elfiske visar att det finns ett bestånd av öring mellan de olika vandringshindren i
Viskans övre del. Tätheterna av öring totalt på lokalen Uppströms Boga Kvarn ligger
mellan den 25:e och 50:e percentilen för elfisken i strömöringvattendrag i södra Sverige
(Degerman, E., Sers, B. & K. Magnusson. 2016). Tätheterna av större öringar (>0+) ligger
mellan 50:e och 75:e percentilen.
Tabell 2. Täthet (antal individer per 100 m2) av öring i strömöringvattendrag i södra
Sverige mellan åren 2008-2015. Observera att det endast är elfisketillfällen där arten
fångades som är medräknade. Källa: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Figur 4. Tätheten av öring >0+ motsvarade mellan 50:e och 75: percentilen för liknande
vattendrag enligt SLU:s rapport. Foto: Niklas Egriell.
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Fiskfaunan bedöms av Sweco som normal för den typ av vattendrag som berörs. De
något låga tätheterna av öring kan dels bero på de näringsfattiga förhållandena, men
eventuellt också i viss mån på grund av påverkan från vattenreglering och dammar.
Resultatet indikerar att Viskan är ett viktigt vattendrag för strömlevande öring. Elfisket gav
fångst av lake som är en rödlistad fiskart (sårbar, VU). Särskilt intressant är också
fångsten av ål. Detta eftersom ålen är en akut hotad art (Cr) enligt rödlistan och Ålplan
Viskan enligt uppgifter från kommunen och Vattenfall inte innefattar utsättning av ål i
Tolken. I Öresjö, några mil nedströms elfiskelokalen, har kommunen satt ut ålyngel (1 kg)
år 2004, 2005 2017, 2019-2021 (e-post från Kjell Johansson, Borås kommun, 2021-1025). Ålarna som fångades kan därför exempelvis ha vandrat till strömsträckan från Öresjö
eller andra delar av avrinningsområdet. Det paradoxala är dock att förekomst av den
hotade ålen kan innebära en lägre fiskstatus än om ål ej förekommer. Förekomsten av
mört och ål kan innebära ett lägre fiskindex än om dessa arter inte hade fångats
(meddelande per e-post från SLU 2021-09-23).

5

Förslag till skadeförebyggande åtgärder
Vattenregleringen vid Tolkens utlopp bör utformas med särskild hänsyn till
öringbeståndet, så att viktiga lekområden (lekbäddar) inte torrläggs under tiden från
öringleken i mitten av oktober fram tills dess att öringynglen kläckts och kan simma
undan, i slutet av maj. Vattenregleringen bör därtill ske så att en relativt normal
produktion av bottenfauna och fisk kan sker även under sommarsäsongen.
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1

Bakgrund och syfte
Borås Energi och Miljö har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för
vattenuttag från Tolken. Viskan, som rinner från Tolken ut till havet via Öresjö och Borås
(se figur 1), har en genom tidigare inventeringar (Bark J. 2017) dokumenterad förekomst
av olika stormusslor såsom de rödlistade arterna flodpärlmussla (starkt hotad, EN) och
äkta målarmussla (missgynnad, NT). Det har noterats att flodpärlmusslor vid
Gingri/Mölarps naturreservat i Viskan av någon anledning har dött under år 2016 (Bark J
per E-post 2021-06-01).
Med anledning av denna information och det faktum att Borås Energi och Miljö vill reglera
Tolkens utlopp till Viskan där musslor finns så har en översiktlig inventering av musslor
utförts i Viskan. Flodpärlmusslan trivs i strömmande vatten med en variationsrik botten
bestående av sand, grus och sten. Äkta målarmussla trivs i något mer lugnflytande
vattenmiljöer med sand.
Syftet med denna rapport är att redogöra för den musselinventering som utförts i Viskan.
Inventeringen utgör ett underlag till ansökan om tillstånd till vattenverksamheterna med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Mölarps naturreservat
vid Gingri

Viskan

Figur 1. Översiktskarta med Viskan mellan Tolken och Öresjö där musselinventering
utförts. Källa: Länsstyrelsen.
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2

Metod
Inför musselinventeringen utfördes en genomgång av metodiken i Havs- och
vattenmyndighetens undersökningstyp ”Stormusslor” (Havs- och vattenmyndigheten
2016). Syftet med just den undersökningstypen är främst är att följa förändring av
populationsstorlek och täthet samt förändring i ålders/storleksstrukturen i avgränsade
bestånd av stormusslor och inte att finna stormusslor som en del i arbetet med en MKB.
Därför bedömdes en översiktlig inventering som lämpligare i detta fall. Det fördes en
dialog med Jonathan Bark (numera på Sportfiskarna Väst) som inventerade stormusslor i
Viskan 2015-2017, om var det är störst sannolikhet att påträffa rödlistade stormusslor vid
en översiktlig inventering. Sweco erhöll då en karta med de lämpligaste lokalerna att
undersöka. Lokalerna som undersöktes framgår (inringat med svart ring) av Figur 2
nedan.

Figur 2. Markerade områden (svart ring) som inventerades 2021 med avseende på
stormusslor. Musselfynd vid inventering år 2015-2017 enligt teckenförklaring (Bark J 2017
Källa: Sportfiskarna.
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Inventeringen utfördes vadandes med vattenkikare och griptång med gummiförsedd
gripklo (se Figur 3) den 29 juni 2021. Inventerare var Niklas Egriell på Sweco AB.
Inventeringsförhållandena var goda med sol, lufttemperatur på drygt 20 C, lågflöde, klart
vatten och god sikt. I respektive inventeringsområde (1-3) valdes de för äkta målarmussla
respektive flodpärlmussla allra lämpligaste ytorna ut. Sträckorna med lämpliga
vattenhastigheter (se foton i bilaga 2) och bottensubstrat som inventerades var ca 80-150
m långa. Längderna framgår av bilaga 2.

Figur 3. Inventeringen utfördes vadandes med vattenkikare och griptång.
Foto: Jane Ihrfors.
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Resultat
Nedan följer en översiktlig beskrivning av resultaten vid inventeringen av respektive
inventeringslokal.

3.1

Lokal 1
På lokal 1, i Marsjöns utlopp och ett hundratal meter nedströms i Viskan, påträffades
rikligt med äkta målarmusslor, se Figur 4. Totalt påträffades klart över hundra äkta
målarmusslor vanligtvis av en storlek på ca 5-15 cm. Inga flodpärlmusslor observerades.
Bottensubstratet var sandigt/siltigt och vattenhastigheten lugnflytande-svagt strömmande,
varför förhållandena var bra för äkta målarmussla men inte för flodpärlmussla som vill ha
strömmande-stråkande vatten och grus.

Figur 4. På lokal 1 påträffades rikligt med äkta målarmusslor.
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3.2

Lokal 2
På lokal 2, vid en bro någon kilometer uppströms Gingri vattenkraftverk, påträffades
inventeringens enda levande flodpärlmussla, en individ på drygt 10 cm i längd. Enstaka
levande äkta målarmusslor påträffades också liksom enstaka skal av spetsig
målarmussla och flodpärlmussla, se Figur 5. Dessutom observerades ett tiotal
signalkräftor på lokalen. Lokalen hade strömmande vatten och ett bottensubstrat av grus,
sten och block.

Figur 5. Vid Gingri påträffades inventeringens enda levande flodpärlmussla.

3.3

Lokal 3
På lokal 3, i nedströmsdelen av den norra fåran med strömmande vatten i Mölarps
naturreservat påträffades ett 30-tal skal av flodpärlmussla, se Figur 6, enstaka
signalkräfta och skal av allmän dammussla.

Figur 6. Ett 30-tal skal av flodpärlmussla påträffades på lokal 3.
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4

Slutsatser
Med tanke på hur bra inventeringsförhållanden som rådde vid inventeringen så bedöms
det som högst osannolikt att det förekommer något starkt livskraftigt bestånd av
flodpärlmussla i berörd del av Viskan. Resultaten bekräftar den bild av döende
flodpärlmusslor i Mölarps naturreservat som noterades redan vid inventeringen år 2016.
Inventeringen ger vid handen att det fortsatt finns ett starkt livskraftigt bestånd av äkta
målarmussla i berörd del av Viskan.

5

Diskussion
Både flodpärlmussla och äkta målarmussla är rödlistade, den förstnämnda som starkt
hotad, den sistnämnda som missgynnad. Det finns alltså starka skäl att beakta bestånden
vid planerad reglering av Tolken.
En teori som funnits angående de döende flodpärlmusslorna i Mölarps naturreservat är
att det handlar om någon form av parasit (Bark J per E-post 2021-06-01). Det är dock inte
säkerställt att så är fallet. Även om det ser mörkt ut för beståndet så bedöms det som
angeläget att säkerställa en minimitappning från Tolken som kan medföra att
musselbottnarna genomströmmas även sommartid. Högre flöden på höst-vår kan också
tillse att musselbottnarna spolas rent från slam. Slam är nämligen negativt för
flodpärlmusslan.
Även för beståndet av äkta målarmussla bedöms det som angeläget med någon form av
genomströmning sker även sommartid, liksom lite högre flöden höst-vår. Detta för att inte
slamma igen de sandiga bottnarna med silt/organiskt material i en större omfattning än de
äkta målarmusslorna tål. De är dock mycket tåligare mot igenslamning än vad
flodpärlmusslorna är.
En relativt naturlik mjuk reglering, utan korttidsreglering, bedöms som viktig för
musselbestånden.

repo001.docx 2015-10-05

9(8)
RAPPORT
2021-11-03
TOLKEN

EN \\segotfs003\projekt\21313\13012634_tillståndsansökan_tolken_ytvattentäkt\000\18 granskning\musselinventering\viskan musselinventering sweco
211103.docx

Referenser
Bark Jonathan 2014. Åtgärdsplan Mölarp. Viskans vattenråds förstudie 2014-04-22.
Bark Jonathan 2017. Stormusslor i Borås stad. Fontinalis rapport 2017-12-21.
Havs- och vattenmyndigheten. 2016. Undersökningstyp: Stormusslor, 2016-11-01.
Havs- och vattenmyndigheten. 2017. Undersökningstyp: Biotopkartering vattendrag,
2017-04-04.
http://extra.lansstyrelsen.se/projektenningdalsalven/sv/Pages/default.aspx
Vatteninformationssystem Sverige (VISS).

Bilagor
1. Karta med markerade inventeringsområden.
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Bilaga 1

2
3

1

BILAGA 2

Längduppgifter och foton från inventeringsområden i Viskan

Lokal 1 (första lokalen, i utloppet av Marsjön). Längd: ca 100 m.

Foto: Jane Ihrfors.
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Lokal 2 (Gingri, upp- och nedströms bro). Längd: ca 150 m.

Foton: Niklas Egriell
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Lokal 3 (Mölarps nedre del). Längd: ca 80 m.

Foto: Jane Ihrfors.
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Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Inledning
Medins Havs och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Sweco Sverige AB
att utföra en bottenfaunaundersökning i Viskan på en lokal nedströms sjön Tolken. Syftet är att erhålla ett underlag till tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning för Tolken som kompletterande vattentäkt i Borås kommun.

Bottenfauna
Med bottenfauna avses ryggradslösa djur (insekter, fåborstmaskar, iglar, virvelmaskar,
snäckor, musslor och kräftdjur) som lever på eller i bottnar i vattenmiljöer. Djuren uppehåller sig i vattnet under hela eller delar av sitt liv.
Bottenfaunan består av många arter och är relativt stationär, vilket gör den till en användbar och god indikator på miljökvalitet i vatten.
När en art med speciella krav hittas speglar den vattenkvaliteten under hela djurets livstid. Vilket ibland kan vara flera år.

Metodik
Provtagning
Provtagningen av bottenfauna utfördes den 21 september 2021
av Carin Nilsson, Medins Havs och Vattenkonsulter. Undersökningen omfattade en lokal i Viskan nedströms sjön Tolken
vid Högafors (Figur 1 och Tabell 1). En beskrivning av provplatserna vid provtillfället och en lägesangivelse med bl.a. koordinater finns sammanställda i lokalbeskrivningar i enlighet
med Havs och Vattenmyndighetens handledning (Havs och
vattenmyndigheten 2017) och redovisas i Bilaga 2. Vid provtillfället var vattennivån i ån medelhög. Provtagningssträckan
väljs, om möjligt, så att botten främst bestod av grus och sten
samt att vattendraget hade en strömmande - forsande karaktär. Vid lokalen uppmättes en 10 meter lång sträcka och inom
denna togs 5 prov. Proverna togs med den så kallade sparkmetoden enligt en standardiserad metodik enligt SS-EN ISO
10870 (SIS 2012). Dessutom följdes rekommendationerna i
Havs och Vattenmyndighetens handledning för miljöövervakning (Havs och vattenmyndigheten 2016). Metoden innebär i
korthet att proverna tas med en fyrkantig håv (25 x 25 cm,
maskstorlek 0,5 x 0,5 mm) som hålls mot botten under det att
ett område på 1 x 0,25 m framför håven rörs upp med foten.
Provtagning med sparkmetoden.
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Utöver de fem standardiserade proven togs ett kvalitativt sökprov. Detta tas genom att med ca 30 små riktade delprov samla in djur från samtliga miljöer på
och i omedelbar anslutning till den undersökta sträckan. Samtliga prov konserverades på plats i 95 % etanol till en slutlig koncentration av ca 70 %.

Tabell 1. Provtagningslokalen som undersöktes i Viskan 2021.
Vattendrag

Lokalnamn

X-koordinat

Y-koordinat

Koordinatsystem

Viskan

Högafors

6413435

1350807

RT90_25gonV

Figur 1. Kartan visar bottenfaunalokalen i Viskan 2021.

Analys
Djuren sorterades ut på laboratoriet varefter de identifierades med hjälp av
preparer- och ljusmikroskop. I det kvalitativa provet noterades endast taxa som
inte påträffades i de kvantitativa proven. Nivån för artbestämningarna följde
Havs föreskrifter (Havs- och vattenmyndigheten 2019a). Artlistor redovisas i
Bilaga 3. Analysen utfördes av Mikael Forssén.

Utvärdering
Statusklassning
Statusklassningen följde bedömningsgrunderna i Havs föreskrifter (Havs- och
vattenmyndigheten 2019a,b). I bedömningsgrunderna har index utformats för
att klassificera ett vattens status. ASPT-index (Average Score Per Taxon) är
tänkt att användas som ett index för allmän ekologisk kvalitet i sjöar och vattendrag. DJ-index (Dahl & Johnson) är ett multimetriskt index för att påvisa
näringsämnespåverkan i vattendrag. Klassningen av näringspåverkan sker i en
femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status.
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Expertbedömningar
Utöver statusklassningen enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
gjordes expertbedömningar av surhet, näringsämnespåverkan, hydromorfologisk påverkan och annan påverkan. Utvärderingen gjordes av Carin Nilsson,
Medins Havs och Vattenkonsulter. Vid expertbedömningen vägdes kända förhållanden på och kring lokalen in tillsammans med erfarenheter från andra
vattendrag i regionen. Dessutom beaktades ett antal andra index, bl.a. de som
finns med i Naturvårdsverkets tidigare bedömningsgrunder (Wiederholm ed.
1999 a, b). Eventuell förekomst av indikatorarter var också en viktig faktor.
Taxaindex är ett index för att bedöma påverkan på bottenfaunan (Ericsson
2010). Taxaindex utnyttjar att vattendragens bredd är en av de viktigaste faktorerna som avgör artrikedomen på en lokal (Malmqvist & Hoffsten 2000). Genom att jämföra det uppmätta artantalet på en lokal med det förväntade referensvärdet utifrån vattendragets bredd vid lokalen kan man få en indikation på
om bottenfaunan är negativt påverkad. I Bedömningsgrunder för bottenfaunaundersökningar (Medin et al 2009) kan man läsa om
bottenfauna i allmänhet samt om de kriterier som anMed ovanlig art menas
vänts för expertbedömningen av påverkan och been art som huvudsakligen
dömningen av naturvärden.
förekommer i rinnande
Bedömning av naturvärden gjordes med hjälp av ett
naturvärdesindex som baseras på förekomst av ovanliga eller rödlistade arter (Artdatabanken 2015), diversitet och artantal (Medin et al 2009). Klassningen
gjordes i en tregradig skala: mycket höga naturvärden (16p), höga naturvärden (6 – 16p) och naturvärden i övrigt (≤6p).
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vatten och finns registrerad på < 5 % av undersökta lokaler i Medins databas (ca 1200 lokaler) i
Götaland och Svealand
och inte är upptagen som
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Resultat
Beskrivning av åsträckan
Den undersökta sträckan är belägen ca 700 meter nedströms sjön Tolken och
omgiven av lövskog. Bottenfaunalokalen har strömmande till forsande vatten
och en botten bestående av grus och sten. Vegetationen i vattendraget är sparsam och utgörs av stor vattenmossa. Vattendraget är rensat på block och strax
uppströms finns en anlagd stensatt bifåra.

Viskan vid Högafors, nedströms sjön Tolken 2021.

Bottenfaunans sammansättning
Bottenfaunan vid den undersökta lokalen var tämligen artfattig men individrik
och hade en låg diversitet. Bottenfaunan dominerades stort av den filtrerande
nattsländan Hydropsyche siltalai. Den stora dominansen av Hydropsyche kan
förklaras av närheten till Tolken, lokalen ligger ca 700 m nedströms sjöutloppet
och vattnet innehåller sannolikt god tillgång på plankton, vilket gynnar filtrerande arter.
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Statusklassning
Status med avseende på ekologisk kvalitet mätt som ASPT-index visade på hög
status och detsamma gällde för status med avseende på näring enligt DJ-index
(Tabell 2).
Tabell 2. Klassning av status enligt Havs- och vattenmyndigheten 2019 på lokalen i Viskan
vid Högafors 2021.
Statusklassning

Indexvärde

Ekologisk kvot

12
5,81

DJ-index:
ASPT-index:

Status

Indexet mäter

1,4

Hög

Näringsämnespåverkan

1,1

Hög

Ekologisk kvalitet

Expertbedömning
Antalet sländarter och det totala artantalet var lägre än förväntat med tanke på
vattendragets storlek, men sannolikt beror det främst på påverkan från sjöutloppet. Det kan dock inte uteslutas att det även finns en viss regelringspåverkan, men den är inte stark (Tabell 3). Det noterades såväl flera försurningskänsliga som näringsämneskänsliga arter, vilket visar att bottenfaunan inte är
påverkad av näringsämnen eller försurning.
Det noterades vidare två ovanliga arter, skinnbaggen Aphelocheirus aestivalis
och skalbaggen Stenelmis canaliculata, vilket motiverade att bottenfaunan bedömdes ha höga naturvärden. Den höga tätheten av Hydropsyche ger även ett
bra födounderlag för strömstare.

Tabell 3. Expertbedömning av status utifrån bottenfaunan på lokalen i Viskan vid Högafors
2021.
Status
Expertbedömning surhet

Nära neutralt

Expertbedömning näring

Hög

Expertbedömning hymo

God

Expertbedömning annan påverkan Hög
Naturvärde

Högt
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Jämförelse med tidigare undersökningar
Bottenfaunan på den undersökta sträckan har inte undersökts tidigare men ca
700 m nedströms, vid Vings kvarn har bottenfaunan undersökts fyra gånger
under perioden 1994-2009 (Figur 2, Viskans vattenvårdsförbund 2009). Vid en
jämförelse kan man se att bottenfaunan där inte var lika påverkad av sjöutloppet från Tolken utan hade en låg individtäthet och en hög diversitet (Figur 3).

Figur 2. Kartan visar bottenfaunalokalen i Viskan 2021 (röd fylld cirkel) samt tidigare undersökt lokal (svart ofylld cirkel).

Medeltäthet per prov

2500
2000

Övriga

1500

Skalbaggar

1000

Nattsländor

500

Bäcksländor

0

Dagsländor
Vings kvarn 2009

Högafors 2021

Figur 3. Bottenfaunans fördelning på olika djurgrupper i Viskan vid Vings kvarn 2009 och vid
Högafors 2021.

Slutsats
Bottenfaunan uppvisade hög ekologisk status och bedömdes ha höga naturvärden. Dock innebär påverkan från den uppströms belägna sjön Tolken att bottenfaunasamhället var tämligen ensidigt dominerat av filtrerande nattsländor.
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Bilaga 1 Resultatsidor
Förklaring till resultatsida – bottenfauna i rinnande vatten och sjölitoral
Lokaluppgifter
Lokalnummer, vattendragsnamn och lokalnamn. Provtagningsdatum, kommun eller flodområde enligt SMHI:s sjö- och
vattendragsregister, EU-ID enligt VISS. I förekommande fall foto, skiss samt en kortfattad beskrivning i ord av
provtagningslokalen.
Surhetsklass och ekologisk status
Beräknade index enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter(HVMFS 2019:25). Klassningar av surhet och
ekologisk status enligt följande:
• Hög status
• God status
• Måttlig status
• Otillfredsställande status
• Dålig status
• ASPT-index: Ett ”renvattensindex” som i huvudsak baseras på förekomst av känsliga eller toleranta
djurgrupper. Används som ett index för allmän ekologisk kvalitet.
• DJ-index: Multimetriskt index för att påvisa eutrofiering i vattendrag.
Tillståndsklassning
Beräknade index och parametrar. Gränsvärden enligt Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet
(Wiederholm 1999) och Medin et al. (2009). Klassningar enligt en femgradig skala:
•
Mycket högt
•
Högt
•
Måttligt högt
•
Måttligt högt
•
Lågt
•
Mycket lågt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Totalantal taxa: Det totala antalet arter och/eller grupper som påträffades i de fem kvantitativa proven.
TaxaIndex: Den procentuella kvoten mellan uppmätt och förväntat totalantal taxa i vattendrag.
Regleringsindex: Sammansatt index för bedömning av regleringspåverkan i sjöar.
Individtäthet (ant/m2): Det totala antalet individer per kvadratmeter undersökt yta.
EPT-index: Antalet arter och/eller grupper bland dag-, bäck- och nattsländor. Ett allmänt föroreningsindex.
Naturvärdesindex: Samlad bedömning av naturvärdet m.a.p. bottenfaunan. Bygger på totalantal taxa,
diversitetsindex och förekomst av rödlistade eller ovanliga arter.
Diversitetsindex (Shannons): Ett mått på mångformigheten hos bottenfaunasamhället.
Danskt faunaindex: Förekomst av nyckelarter eller nyckelsläkten med varierande tolerans för
näringsämnen/organisk belastning.
Surhetsindex(SI): Samlad bedömning av bottenfaunans försurningsstatus.
Föroreningsindex: Samlad bedömning av bottenfaunans eutrofieringsstatus.

Expertbedömning
Medins slutgiltiga bedömning av status m.a.p. surhet, eutrofiering och i förekommande fall hydromorfologisk eller annan
påverkan. Bygger på de olika indexen och parametrarna i kombination med bottenfaunans artsammansättning, samt på
egen erfarenhet från liknande undersökningar och provplatser. Bedömningar enligt följande:
•
Hög status/Nära neutralt
•
God status/ Måttligt surt
•
Måttlig status/Surt
•
Otillfredsställande status/Mycket surt
•
Dålig status/Extremt surt (ej rinnande vatten)
Bedömning av naturvärden
Bygger på Medins Naturvärdesindex och klassas enligt en tregradig skala:
• Mycket höga naturvärden
• Höga naturvärden
• Naturvärden i övrigt
Redovisning av eventuell förekomst av rödlistade och ovanliga arter, samt hotkategori.
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Viskan, Högafors
Flodområde: 105 Viskan

Datum: 2021-09-21

Från stensatta bifåran och 10 m nedströms.

Statusklassning (HVMFS 2019:25)
Ekologisk kvalitetskvot
DJ-index:
ASPT-index:

12
5,8

1,40
1,08

Expertbedömning

Surhetsklass
Status med avseende på näringsämnespåverkan
Status med avseende på hydromorfologisk påverkan
Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning
Totalantal taxa:
Taxaindex (%):
Individtäthet (antal/m2):
EPT-index:
Diversitetsindex:
Danskt faunaindex:
Surhetsindex:
Föroreningsindex:

25
72
7 959
12
1,48
6
6
7

Bottenfaunasamhällets struktur
Skrapare
Predatorer

lågt
måttligt högt
mycket högt
lågt
mycket lågt
högt
måttligt högt
högt

Koordinat: 6413435/1350807

Status/Klass

Hög
Hög

Indexet mäter

Näringsämnespåverkan
Ekologisk kvalitet

Nära neutralt
Hög
God
Hög

Naturvärde

Höga naturvärden
Rödlistade/ovanliga arter
Aphelocheirus aestivalis
Stenelmis canaliculata Lv.
Övriga kriterier
Diversitet
Antal taxa
100%

Sönderdelare
Övrig/okänd

Detritusätare

Funktionella grupper

Filtrerare

Index
6
3 poäng
3 poäng

0 poäng
0 poäng
Övriga

80%

Musslor

60%

Skalbaggar

40%

Nattsländor

20%

Bäcksländor

0%

Dagsländor

Kommentar

Bottenfaunan dominerades stort av den filtrerande nattsländan Hydropsyche siltalai. Bottenfaunan var tämligen
artfattig men mycket individrik och hade en mycket låg diversitet. Den stora dominansen av Hydropsyche kan
förklaras av närheten till Tolken, lokalen ligger ca 700 m nedströms sjöutloppet och vattnet innehåller sannolikt god
tillgång på plankton, vilket gynnar filtrerande arter. Antalet sländarter och det totala artantalet var lägre än förväntat
med tanke på vattendragets storlek men sannolikt beror det främst på påverkan från sjöutloppet. Det kan dock inte
uteslutas att det även finns en viss regelringspåverkan, men den är inte stark.
Det noterades två ovanliga arter, skinnbaggen Aphelocheirus aestivalis och skalbaggen Stenelmis canaliculata,
vilket motiverade att bottenfaunan bedömdes ha höga naturvärden. Den höga tätheten av Hydropsyche ger även
ett bra födounderlag för strömstare.
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Bilaga 2 Lokalbeskrivning
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Viskan
Högafors

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Vattenområdesuppgifter

Program:
Lokalkoordinater: 6413435 / 1350807
Koordinatsystem: RT90 25gonV

Stationens EU-CD: Vattenförekomst: Huvudflodområde: 105 Viskan
Län:
14 Västra Götaland

Provtagningsuppgifter

Datum:
Provtagare:
Organisation:
Syfte:

2021-09-21
Carin Nilsson
Medins Havs och Vattenkonsulter AB
Inventering

Lokaluppgifter

Lokalens längd:
Lokalens bredd:
V-dragsbredd (normal fåra):
Lokalens medeldjup:
Lokalens maxdjup:
Märkning av lokal:

Strömförhållanden:
Lugnflytande 0%
Sv ström.
Ström. >50%
Fors.
Vattennivå:
medel
Grumlighet:
klart
klart
Vattenfärg:
Vattentemperatur: 12,9 °C
Från stensatta bifåran och 10 m nedströms.

0%
0%
50%
50%

Block (20-63 cm):
Stora block (0,63-2 m):
Stora block (2-4 m):
Häll (>4 m):

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total:
Övervattensväxter:
Flytbladsväxter:
Friflytande växter:
Undervattensväxter (hela blad):
Undervattensv. (fingrenade blad):

Strandmiljö 0-5 m

Yttäckning:
Träd:
5-50 %
Buskar:
5-50 %
Gräs, halvgräs:
<5 %
Annan vegetation: 5-50 %
Övrigt:
saknas
Beskuggning:

SS-EN ISO 10870:2012
0,25 (handhåv (0,5 mm))
5
ja

10 m
2,5 m
3,5 m
0,3 m
0,4 m

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm):
Sand (0,063-2 mm):
Grus (0,2-6,3 cm):
Sten (6,3-20 cm):

Metodik:
Provyta (m2):
Antal prov:
Kvalprov (j/n):

10%
0%
0%
0%
0%
0%

x
0%
0%
0%

Artificiellt material: 0%
Findetritus:
10%
Grovdetritus:
10%
Grov död ved (antal): 0

Rosettväxter:
Fontinalis el. likn. arter:
Övriga mossor:
Trådalger:
Övriga påväxtalger:
Sötvattensvamp:

Dominerande art/miljö:
björk
ask
gräs
hallon
-

>50%

Eventuell påverkan

Kanalisering/rensning - försiktigt rensad

0%
5-50%

Närmiljö 0-30 m
Lövskog
Barrskog
Blandskog
Kalhygge
Våtmark
Åker
Äng
Hed
Myr
Kalfjäll
Betesmark
Hällmark
Blockmark
Artificiell mark
Annat

0%
10%
0%
0%
0%
0%

Yttäckning:
>50 %
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas

Övrigt

Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Bilaga 3 Artlistor
Förklaring till artlista – rinnande vatten och sjöars litoral
Det. = Ansvarig för artbestämning.
Antal individer per prov av de funna arterna/taxa samt deras känslighet för försurning, funktionella tillhörighet och
ekologiska grupp. Vid massförekomster av enskilda taxa kan en uppskattning av tätheten för dessa ha gjorts i ett eller
flera av delproven.

Försurningskänslighet (Fk):

0 – taxa vars toleransgräns är okänd
1 – taxa som har visats klara pH < 4,5
2 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 4,5
3 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,0
4 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,5
5 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 6,2

Funktionell grupp (Fg):
0 – ej känd
1 – filtrerare
2 – detritusätare
3 – predatorer
4 – skrapare
5 – sönderdelare

Ekologisk grupp, känslighet för eutrofiering1 (Eg):

0 – taxa vars känslighet är okänd
1 – taxa som gynnas av kraftig eutrofiering
2 – taxa som gynnas av måttlig eutrofiering
3 – taxa som kan förekomma i både eu-, meso- och oligotrofa vatten
4 – taxa som förekommer främst i oligotrofa vatten
5 – taxa som förekommer endast i oligotrofa vatten

Raritetskategori (Rk):

RE – Nationellt utdöd (Regionally Extinct)
CR – Akut Hotad (Critically Endangered)
EN – Starkt Hotad (Endangered)
VU – Sårbar (Vulnerable)
NT – Nära hotad (Near Threatened)
DD – Kunskapsbrist (Data Deficient)
Ov – Lokalt eller regionalt ovanlig
M = medelvärde
% = procentandel
* = taxa påträffades endast i det kvalitativa provet

•
•

*Värdet anger till viss del taxonets syrekrav och kan ibland vara missvisande som trofiindikator.

1
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Viskan, Högafors
Provdatum: 2021-09-21

x: 6413435

y: 1350807

RAPPORT

Det. Mikael Forssén, Medins Havs och Vattenkonsulter AB

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Metod: SS-EN ISO 10870:2012 + HAV:s handbok för miljöövervakning

ARTER/TAXA
OLIGOCHAETA, fåborstmaskar
Oligochaeta
EPHEMEROPTERA, dagsländor
Baetis muticus - (Linné, 1758)
Baetis rhodani - (Pictet, 1843)
Heptagenia sulphurea - (Müller, 1776)
PLECOPTERA, bäcksländor
AAmphinemura sp.
I Isoperla sp.
PProtonemura meyeri - (Pictet, 1841)
TRICHOPTERA, nattsländor
Cheumatopsyche lepida - (Pictet, 1834)
Hydropsyche pellucidula - (Curtis, 1834)
Hydropsyche siltalai - Döhler, 1963
Rhyacophila nubila - (Zetterstedt, 1840)
Rhyacophila sp.
Silo pallipes - (Fabricius, 1781)
HEMIPTERA, skinnbaggar
Aphelocheirus aestivalis - (Fabricius, 1794)
COLEOPTERA, skalbaggar
LLimnius volckmari Ad. - Fairmaire, 1881
LLimnius volckmari Lv. - Fairmaire, 1881
OOrectochilus villosus Lv. - (Müller, 1776)
OOulimnius sp. Ad.
OOulimnius sp. Lv.
SStenelmis canaliculata Lv. - (Gyllenhal, 1808)
DIPTERA, tvåvingar
Chironomidae
Empididae
Pediciidae
Simuliidae
GASTROPODA, snäckor
Ancylus fluviatilis - O. F. Müller, 1774
Gyraulus albus - O. F. Müller, 1774
Lymnaea stagnalis - (Linné, 1758)
BIVALVIA, musslor
PPisidium sp.
SSphaerium sp.

KATEGORI
Fk Fg Eg Rk

*

*

PROV
1

2

3

4

5

M

%

0

2

0

1

9

10

12

1

6,6

0,3

4
2
2

4
4
4

3
3
3

2
19

1
15
10

3
6

7
13

32
34

0,2
11,8
16,4

0,0
0,6
0,8

0
0
1

4
3
5

4
0
4

1,0
0,2
43,6

0,1
0,0
2,2

4
2
1
1
0
2

1
1
1
3
3
4

3
3
3
3
3
3

3

3

3 Ov

2
2
2
2
2
3

4
4
3
4
4
4

3
3
3
3
3
4 Ov

0
0
0
0

0
3
3
1

4
4
4
1
3

37

23

41

210
12
1620

480
4
720
3
1

630
1
3090
10

1
2

3
2a
1ecoptera
19
98a
375
3
690
6
1

96
4
930
12
4

358,2
4,8
1410,0
6,2
1,4
0,6

18,0
0,2
70,9
0,3
0,1
0,0

2

1

1

0,8

0,0

1

22

172

34

178

2
40

0,4
89,2

0,0
4,5

9
2

1
13
3

14
1

24
1

4
3

0,2
12,8
2,0

0,0
0,6
0,1

0
0
0
0

1
1
1
2

1
3
3
1

1
1

1
3

1

2

1
1
2

0,8
1,8
1,0
1,6

0,0
0,1
0,1
0,1

4
4
4

3
2
2

4
1

3

5

1

8

4,2
0,2

0,2
0,0

1
1

0
3

17
1

23

6

3

19

13,6
0,2

0,7
0,0

1965
20

1489
19

3857
18

1344
20

1294
19

1989,8
19,2

100

SUMMA (antal individer):
SUMMA (antal taxa):

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2018). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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