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1 ALLMÄN ORIENTERING 

1.1  Syfte och motiv för ansökan 

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och behöver skyddas för att säkra en 
långsiktig tillgång till rent vatten. För att säkra en hållbar dricksvattenförsörjning 
till invånarna i Lessebo, Emmaboda och Karlskrona kommun, är det viktigt att 
Lyckebyån skyddas. Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter är att långsiktigt säkerställa vattentillgången och 
råvattenkvaliteten och därmed möjliggöra ett nyttjande av Lyckebyån för 
vattenförsörjningsändamål. I dagsläget är ca 50 000 personer direkt beroende av 
Lyckebyån genom kommunala ytvattentäkter (konstgjord infiltration till 
grundvattenförekomster). Skyddet ska även säkerställa Lyckebyån som en 
framtida bas för kommunernas vattenförsörjning. 
 
Målet är att skydda vattentäkter beroende av Lyckebyån upp till en rimlig och 
accepterad skyddsnivå. Omfattningen av restriktionerna och skyddsområdet bör 
vara nära relaterad till den allmänt accepterade risknivån, men också till områdets 
sårbarhet eller barriärförmåga.  
 
Att inrätta vattenskyddsområde omfattas såväl av svenska miljökvalitetsmålen, 
som förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. I 
denna förordning är EU:s ramdirektiv för vatten införlivat i svensk lagstiftning. 
Enligt miljömålen skall alla kommunala yt- och grundvattentäkter skyddas senast 
år 2009 respektive 2010. Miljömålen är inte juridiskt bindande medan EU:s 
ramdirektiv för vatten ställer bindande krav på medlemsstaterna. Målet är att alla 
yt- och grundvattentäkter skall vara skyddade senast år 2015. Ramdirektivet för 
vatten anger att alla vattentäkter som försörjer 50 personer eller levererar mer än 
10 m3 vatten per dag ska skyddas.  
 
Ramdirektivet för vatten utgår från att man arbetar övergripande för effektiv och 
hållbar vattenhantering genom att arbetet läggs upp baserat på 
avrinningsområden. Läns- och kommungränser ska inte längre vara ett hinder för 
en helhetssyn avseende skydd och nyttjande av vattenresurser. Vattendirektivet 
har flera mål såsom  

o hindra och minska föroreningar,  
o främja hållbar användning av vatten och 
o skydda miljön. 

 
I dagsläget finns endast ett begränsat skydd av vattentäkterna inom Lyckebyån. 
Karlskrona har sedan tidigare ett visst skydd för Lyckebyån genom lokala 
hälsoskyddsföreskrifter1.  I Emmaboda och Lessebo kommun finns inget specifikt 
vattenskydd ur dricksvattenperspektiv vattenresursen i Lyckebyån, dock ingår 
ytvatten i direkt närhet av uttagspunkter vid Kosta vattentäkt2 samt Getasjö 3där 

                                                 
1 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Karlskrona kommun. FS 1986:4 
2 Vattenskyddsföreskrifter för yt- och grundvattentillgång i och vid Djupgöl, Kosta i Lessebo kommun. 07FS 
1993:1 
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det ingår såväl yt- som grundvatten Kommunerna har nu för avsikt att skapa ett 
nytt relevant skyddsområde enligt miljöbalken för hela Lyckebyån och att 
samordna detta arbete för att likformighet skall erhållas. En sådan likformighet 
har bedömts angelägen för att underlätta såväl den administrativa hanteringen 
som förståelsen från berörda markägare och verksamhetsutövare inom 
avrinningsområdet.  
 
Föreslaget skyddsområde ger ett grundläggande skydd motsvarande sekundär zon 
för hela Lyckebyån inklusive relevanta sjöar och rimlig del av biflöden. I 
anslutning till de punkter där ytvatten bortleds för infiltrationsändamål kommer 
skyddet att kompletteras till motsvarande primär zon, som är lokalt anpassade till 
förutsättningarna vid respektive uttagspunkt. De kommunala grundvattentäkterna 
i anslutning till ån har eller kommer även att ha egna separata skyddsområden.  
 
Med hänsyn till att Lyckebyån utgör vattenresurs för tre kommuner och ett stort 
antal människor samt är klassad som en vattentäkt med mycket högt skyddsvärde 
bedöms det vara motiverat att råvattenvattenresursen får status som riksintresse. 
Kommunerna följer utvecklingen av sådana möjligheter. 
 

1.2  Lyckebyån 

Lyckebyåns huvudfåra är ca 10 mil lång, den rinner upp norr om Kosta och 
mynnar i Östersjön vid Lyckebyfjärden i Karlskrona skärgård. Ån rinner i sydlig 
riktning, huvudsakligen genom kommunerna Lessebo, Emmaboda och 
Karlskrona. Lyckebyåns avrinningsområde är ca 810 km2 och berör tre län, se 
figur 1. Inom avrinningsområdet bor ca 20 500 personer, varav de flesta i de 
större tätorterna. 
 

                                                                                                                                     
3 Skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt – Getasjö vattentäkt, Emmaboda kommun. 
247-2740-97 
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Figur 1 Lyckebyåns avrinningsområde berör 3 länsstyrelser och 7 kommuner 
 
Lyckebyån används bland annat till dricksvattenförsörjning, processvatten, 
recipient för avloppsvatten, kraftverk, naturvård och rekreation. För Lessebo, 
Emmaboda och Karlskrona är Lyckebyån viktig för dricksvattenförsörjningen. 
Uttag av råvatten sker genom direktintag av ytvatten, infiltration av ytvatten till 
grundvattnet i jord samt i någon mån genom inducerad infiltration. Vid 
infiltration pumpas ytvatten upp, infiltreras i marken efter eventuell 
förbehandling och förstärker grundvattentäktens kapacitet. Detta görs sedan länge 
i Kosta, Getasjökvarn och Lindås. I syfte att utveckla och förbättra 
vattenförsörjningen i Karlskrona har kommunen färdigställt en grundvattentäkt i 
Johannishusåsen där den naturliga grundvattentillgången nu förstärks genom 
infiltration av förbehandlat vatten från Lyckebyån. Infiltrationsvattnet till denna 
anläggning bortleds från Lyckeby på samma plats som den tidigare.  
 
Inom Lyckebyåns avrinningsområde finns totalt 13 kommunala vattentäkter, se 
Figur 2 och Tabell 1. För mer detaljerad information se även bilaga 1. För flera 
av dess pågår det för närvarande arbete med att ta fram förslag på nya 
skyddsområden. Utöver dessa vattentäkter finns även privata täkter som enskilda 
brunnar och privata industritäkter (t ex Xylem i Lindås) vattentäkt. 
 
Förutom vattentäkter finns det längs Lyckebyån vattenkraftverk, industrier, 
markintressenter, fiskeföreningar, rekreationsområden mm. För att få en god 
samverkan mellan Lyckebyåns intressenter bildades Lyckebyåns vattenförbund 
genom en förrättning 1988. Genom rensning, vattenreglering eller andra 
vattenvårdande åtgärder främjar förbundet ett från allmän och enskild synpunkt 
ändamålsenligt nyttjande av vattnet i Lyckebyåns vattensystem. De tre 
kommunerna Lessebo, Emmaboda och Karlskrona är de största andelsägarna i 
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förbundet. Övriga andelsägare utgörs av kraftföretag, industriföretag, 
markavvattningsföretag och sammanslutningar av fiskerättsägare. 
  
Tabell 1 Befintliga kommunala vattentäkter inom Lyckebyåns avrinningsområde (2015). 

 

Vattentäkt Ansl. personer Befintligt vattenskydd 

Lessebo 
 

 

Kosta 

1 200 p Grundvatten 
och infiltration från 
Lyckebyån Ja (1992). Kommer att omarbetas. 

Skruv 800 p Grundvatten Ja (1978) 

Emmaboda 

 

 

Eriksmåla 

180 p.  
Grundvatten och 
framtida infiltration 
från Lyckebyån Ja (2000), arbete pågår. 

Getasjökvarn 

5 260 p. Grundvatten 
och infiltration från 
Lyckebyån Ja (1998), arbete pågår. 

Lindås 

Gemensamt med 
Getasjökvarn. 
Grundvatten och 
infiltration från 
Lyckebyån Arbete pågår. 

Broakulla (reserv) 

Gemensamt med 
Getasjökvarn. 
Grundvatten Ja (1966) 

Vissefjärda 650 p. Grundvatten Äldre förslag finns. 

Långasjö 400 p. Grundvatten Äldre förslag finns. 

Karlskrona 

 

 

Saleboda 

220 p. samt ca 620 p. 
i tillfälligt boende 
Grundvatten Ansökan inlämnad till lst.  

Strömsberg 
50 p.  
Grundvatten 

Vattenverket ska läggas ned. 

Afvelsgärde (länssjukhuset o reserv) 

Försörjer delvis 
Blekinge länssjukhus. 
Anslutna pe ingår i 
Karlskrona 
Grundvatten 

Ansökan inlämnad till lst. 

Karlskrona 

49 000 p.  
Ytvatten bortleds från 
Lyckebyån för 
konstgjord infiltration 
i Johannishusåsen  

Hälsoskyddsföreskrifter  
(1986), arbete pågår. 
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Figur 2 Befintliga vattentäkter och värdefulla grundvattenresurser inom Lyckebyåns 
avrinningsområde. 
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1.3  Planbestämmelser 

Lyckebyån berör främst de tre kommunerna Lessebo, Emmaboda och Karlskrona 
vars översiktsplaner inkluderar visioner och mål för Lyckebyån. 
 
Lyckebyån rinner upp i Lessebo kommun, som i sitt förslag till översiktsplan 
2010 anger att kommunens vattentäkter ska ”skyddas och hanteras på ett 
ansvarsfullt sätt, så att råvattentillgången säkerställs”. Vidare skriver de att 
”avloppsreningen ska utvecklas med målsättning att ha hög vattenkvalitet genom 
hela vattensystemen”.  
 
Nedströms Lessebo ligger Emmaboda kommun som i sin Översiktsplan 2013 
skriver ” Bra vatten med god kvalitet är en framtidsfråga för kommunen. Bra 
dricksvatten är en livsnödvändighet och därför prioriteras en, i alla lägen, 
fungerande kommunal vattenförsörjning normalt före andra intressen”. 
 
Innan Lyckebyån når Östersjön rinner den igenom Karlskrona kommun. De 
skriver i sitt samrådsunderlag för översiktsplan 2030 att de ska arbeta efter 
vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram. Åtgärder som behöver vidtas för 
att uppnå god vattenstatus är bland annat 
- arbete för att vattenkvaliteten i Lyckebyån långsiktigt ska förbättras 
- göra vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala 

dricksvattentäkter, så att de långsiktigt behåller en god kemisk och god 
kvantitativ vattenstatus (avser grundvatten). 

- göra vattenskyddsområden med föreskrifter för de vattenförekomster som 
behövs för den framtida vattenanvändningen  

 
Även Lyckebyåns vattenförbund har utarbetat en ”Visionsplan”.  
 
Vattenmyndigheten har genom beslut i december 2009 fastställt förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer avseende ekologisk och kemisk status 
för ytvatten samt kemisk och kvantitativ status för grundvatten. Detta kommer att 
innebära nya miljökrav. Som exempel kan nämnas att Lyckebyån på flera 
sträckor ska förbättras från otillfredsställande till god ekologisk status samt från 
ej god till god kemisk status (med undantag för vissa tungmetaller).  
 
Detaljplanelagda områden redovisas i bilaga 2. 
 
 

1.4  Särskilda intressen 

Inom Lyckebyåns avrinningsområde finns flera områden med höga naturvärden. 
Enligt Länsstyrelsens gis-databas finns det inom avrinningsområdet riksintressen 
avseende kulturmiljövård, naturvård, Natura 2000 och rörligt friluftsliv. Det finns 
även områden med biotopskydd, se bilaga 2 för karta. 
 
 
 

1.5  Vattenbehov 



Lyckebyåns skyddsområde, Arbetsmaterial 170109.doc  Datum: 2017-01-09 

  

- 7 - 

Direkt beroende av råvatten från Lyckebyån är Kosta, Emmaboda 
(Getasjökvarn), Lindås och Karlskrona. Råvattenbehovet består av vatten för 
infiltrationsändamål. 
 
Karlskrona vattenverk försörjer förutom Karlskrona tätort även Rödeby, 
Nättraby, Hasslö, större delen av norra Sturkö, Fridlevstad, Kättilsmåla, 
Torhamn, östra Aspö, Allatorp, Lösen, Fäjö, östra Hästholmen, Torsnäs samt 
delar av Trummenäs. Dessutom försörjs kustartilleriets anläggning på 
Kungsholmen, ett tappställe vid Tjukö g:a ARV, ett tappställe vid färjeläget 
Ytterön, Uttorps camping på Sturkö, Ekenabbens fiskhamn samt med 
sommarvatten ett tappställe vid Tjurkö brofäste. Flera nya områden har anslutits 
till Karlskrona och det är planerat med ytterligare 500 - 600 fastigheter under de 
närmaste två åren. 
 
Sammanlagt är det anslutet ca 58 500 personer i dessa orter förutom ett antal 
industrier. 2015 levererades sammantaget ca 650 m3 vatten i genomsnitt per 
timme.  
 
Även grundvatten i Lyckebyåns närhet kan i någon mån påverkas av Lyckebyån. 
I vilken omfattning beror på vattennivån i ån respektive grundvattennivån, 
sprickor i berg samt om det är täta eller genomsläppliga jordar. För 
grundvattentäkterna i lösa avlagringar (Kosta, Getasjökvarn och Lindås) kommer 
särskilda skyddsområden att utformas och som kommer att ansluta till det nu 
aktuella skyddsområdet för Lyckebyån. 
 
Uttagsbrunnarna i Skruv, Vissefjärda, Saleboda, Strömsberg, och Avelsgärde kan 
påverkas av Lyckebyån. Sammanlagt bor det knappt 4 000 personer i dessa orter 
och 2015 levererades knappt 16 m3 vatten i genomsnitt per timme. Strömsberg 
ska enligt planerna anslutas till Karlskrona och denna vattentäkt kommer därför 
på sikt att avvecklas. Tidigare fanns det även eget vattenverk i Kättilsmåla, men 
2015 anslöts såväl vatten som avlopp till Karlskrona. 
 
Längs ån finns även privata personer och industrier som använder vattnet till 
dricksvatten, bevattning, processvatten mm. 
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2 GEOHYDROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA 
FÖRHÅLLANDEN 

2.1 Geologi och geohydrologi 

Områden med möjlighet till stort grundvattenuttag finns i områden med 
genomsläppligt jordmaterial eller sprickrikt berg. Inom dessa områden är även 
risk för en relativt snabb transport av föroreningar. Nedan redovisas översiktligt 
förhållanden i jord och berg. 
 
Jord 
Lyckebyåns avrinningsområde är bland annat format av senaste istiden som 
pressade ner land under dagens havsnivå, slipade berghällar, krossade 
berggrunden och förde med sig materialet till andra platser. När inlandsisen drog 
sig tillbaka låg stora delar av land under havsnivå. Havet jämnade ut olika 
isälvsformationer och idag återstår endast ett fåtal. De två tydligaste 
åsbildningarna, Lindåsen och Salebodaåsen, löper i nordnordväst-sydsydostlig 
riktning genom området. En relativt stor grusförekomst, Augerumsåsen sträcker 
sig från strax norr om Biskopsberg söderut till Augerum strax norr om 
Karlskrona. 
 
Lindåsen är den största, mest sammanhängande isälvsbildningen i regionen och 
löper i stort sett parallellt med Lyckebyån. Den börjar ungefär vid Småland-
Blekinge-gränsen och löper vidare genom Vissefjärda och Algutsboda socken 
upp i Kronobergs län till trakten av Lenhovda. I samband med Emmaboda 
kommuns vattenförsörjnings-utredning på 1970-talet undersöktes åsen väl av 
geologen (professor emeritus) Gert Knutsson. Vattenuttagsmöjligheterna i åsen 
varierar från nästan obefintliga till goda. 
 
Salebodaåsen sträcker sig från Saleboda vid Blekingegränsen nordväst förbi sjön 
Törn till Skruv. Åsen är föga framträdande i terrängen och materialet mer eller 
mindre grovt. De uttagbara grusmängderna bedöms generellt som obetydliga, 
men något större i norr där åsen har betydelse för vattenförsörjningen i Skruv. En 
grov klassning av förutsättningarna för grundvattenuttag ur jord enligt SGUs 
hydrogeologiska karta ses i Figur 3. 
 
Den dominerande jordarten i Lyckebyåns avrinningsområde är morän med inslag 
av kalt berg som kan täckas av tunna jordlager. Tjockare moränlager återfinns i 
de norra delarna, medan de i söder är tunnare eller obefintliga och kan istället 
utgöras av kalt berg eller berg med ett tunt jordtäcke, bilaga 3a - d visar 
jordartskarta4 över Lyckebyåns avrinningsområde.  
 

                                                 
4 SGU jordartskarta  
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Figur 3 Översikt avseende förekomst av större isälvsavlagringar och möjlighet till 
grundvattenuttag. Tolkat från SGU’s hydrogeologiska karta.5  
 
 
Grusfilterbrunnar används för kommunal vattenförsörjning i Kosta, Skruv, 
Eriksmåla, Lindås och Emmaboda. Grundvattnet förstärks med infiltration av 
ytvatten från Lyckebyån i Kosta, Lindås och Emmaboda.  
Karlskronas vattenförsörjning baseras konstgjort grundvatten från 
Johannishusåsen, Ronneby kommun. Infiltrationsvattnet består av förbehandlat 
ytvatten från Lyckebyån.  
 
Berg 
Berggrund utgörs huvudsakligen av svårvittrad granit. Längst i söder består 
berggrunden av gnejsgranit.  
Bergartstyp och berggrundens spricksystem är avgörande för möjligheten att ta ut 
grundvatten. Allmänt är sura bergarter (ex gnejs och granit) de mest sprickrika 
bergarterna. Störst betydelse för möjligheterna att tillgodogöra sig 
berggrundvatten är förekomsten av markerade öppna sprickzoner eller 
krosszoner. 
 

                                                 
5 Åtgärdsförslag för skydd av Karlskronas ytvattentäkt, Vatten och Samhällsteknik 1994 

Lindåsen 

Salebodaåsen 

Augerumsåsen
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En översiktlig beskrivning av uttagsförutsättningarna i berggrunden redovisas i 
Figur 4.  

 
Figur 4 Uttagsmöjligheter av grundvatten ur berggrunden, översiktligt baserat på SGU’s 
hydrogelogiska karta6. 
 
Berggrundvatten används till vattenförsörjning i Långasjö, Vissefjärda, Saleboda 
och Strömsberg. 
 
 

                                                 
6 Åtgärdsförslag för skydd av Karlskronas ytvattentäkt, Vatten och Samhällsteknik 1994 
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2.2 Topografi, hydrologi och vegetation 

Huvudfåran 
Lyckebyån rinner upp vid Visjön norr om Kosta på en höjd av 234 meter över 
havet. Vattnet följer en sprickdal mot mynningen i Lyckebyfjärden vid 
Karlskrona. I norr varierar landskapet mellan flackt till småkuperat, mot kusten 
jämnas landskapet ut och höjdskillnaderna är små.  
 
Åns lutning och därmed strömningshastigheten är störst i de norra delarna vid ex 
Högaström, Åfors, Johansfors, Getasjökvarn och Lindås samt i de södra delarna 
vid Strömsberg, Viekvarn, Biskopberg, Lyckeåborg, Augerum och Lyckeby. Det 
35 km långa flacka partiet mellan Lindås och Forsa sänker strömningshastigheten 
något, se Figur 5. På denna sträcka finns ett antal äldre sjösänkningsföretag. 

Figur 5 Falldiagram över Lyckebyån (upprättad av Anders Brattberg, examensarbete). 
 
Huvudfåran genomflyter ett större sjökomplex vid länsgränsen mellan 
Kronobergs och Kalmar län, nämligen Yggersrydssjön inkl. Bodaskogssjön och 
Transjön. Yggersrydssjön är reglerad och vid höga vattennivåer påverkar 
regleringen även de båda andra sjöarna. 
 
Även i Blekinge genomflyter huvudfåran ett sjökomplex i form av Rävsjön, St 
Åsjön, Olljungen samt Mörtsjön och den intilliggande St Havsjön. Reglering sker 
till förmån för kraftproduktion vid Biskopsberg. 
 
Huvudfåran genomflyter även ett stort antal samhällen såsom Åfors, Johansfors, 
Lindås och Emmaboda. 
 
Skogsmark dominerar i avrinningsområdet, ca 8 % består av åker och betesmark. 
Andelen vattenyta är mindre än 4 % och myrmark 2 %. Markanvändningen 
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redovisas på fastighetskarta i bilaga 7a-g. Större delen av jordbruksmarken ligger 
i Karlskrona kommun.  
 
Törnån 
Lyckebyåns största biflöde är Törnån (även benämnd Linneforsån) och där ligger 
även den största sjön Törn, se även figur 6. Törnån avvattnar ett område på ca 
186 km2. Detta biflöde rinner upp i anslutning till väg 25 norr om Skruv och 
rinner även genom Skruvs samhälle. Förutom det stora regleringsmagasinet i sjön 
Törn rinner Törnån även genom sjön Löften. Området domineras av skogsmark. 
 
Bjurbäcken 
Detta biflöde rinner upp i anslutning till väg 25 strax väster om Eriksmåla och har 
sitt utflöde i huvudfåran nedströms Lindås. Den genomflyter huvudsakligen 
skogsområden innan den slutligen rinner genom Emmaboda centralort och västra 
delen av Lindås. Förutom allmän stadsbebyggelse avleds dagvatten från flera 
större industriområden samt vägar och järnväg till Bjurbäcken. Xylem Water 
Solution Sweden AB stora industriområde samt viss närliggande industri leds ut 
via etablerade våtmarksdammar. 
 
Gusemålabäcken 
Gusemålabäcken rinner upp i Skärsjön cirka 7 km nordost om Emmaboda på 
gränsen till Nybro kommun. Den genomflyter även sjön Ödevaten innan den 
faller ut i Lyckebyån strax nedströms Lindås. I anslutning till utflödet i 
Lyckebyån förekommer mer påtagligt jordbruk. Detta avrinningsområde 
domineras i övrigt av skogsmark men även mindre samhällen/bebyggelsegrupper 
förekommer, bland annat i anslutning till sjöarna. Inom området finns även 
Emmaboda flygplats vid Skutaryd samt vägar (väg 120) och järnväg. 
 
Övriga biflöden 
Övriga biflöden är påtagligt små vilket också framgår av Lyckebyåns smala 
avrinningsområde. Dessa små biflöden avvattnar huvudsakligen skogsmark men 
även mindre samhällen/bebyggelsegrupper förekommer. Aktuella bäckar korsas 
även av diverse vägar, vilket framgår av redovisningen i bilaga 7h. Bäckarna 
genomflyter även åtskilliga mindre sjöar. 
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Figur 6 Lyckebyåns avrinningsområde med större biflöden och sjöar samt 
dammar/regleringar samt SMHI stationer. 
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Regleringar 
Det finns ett antal regleringsanläggningar utmed huvudfåran för Lyckebyån samt 
för Törnån/Linneforsån. I figur 6 samt bilaga 4 redovisas registrerade damm-
anläggningar7. De flesta av de registrerade anläggningarna har små magasinsytor 
(<0,05 km2).  
 
För att trygga vattenförsörjningen och utjämna flödet mellan normala/våta och 
torra perioder finns långtidsregleringsmagasin i  

 Yggersrydssjön, ca 2,6 miljoner m3 
 Törn, ca 9 miljoner m3 (varierar under olika årstider) 
 Stora Havsjön, ca 1 miljon m3 

 
Förutom magasinering är dammarna intressanta för möjligheten att skapa bättre 
vattenkvaliteter samt vid räddningsinsatser vid eventuellt utsläpp. Möjligheterna 
till att stoppa flödet beror dock på den aktuella flödessituationen i ån.  
 
Av sjöarna har 4 stycken en areal större än 1,5 km2, se Tabell 2. 
 
Tabell 2 Sjöar med en areal större än 1,5 km2 

Sjö Sjöareal Nivå 

  km2 m ö h 

Yggersrydssjön 1,5 181 

Skärsjön 2,1 151 

Löften 2 128 

Törn 7,6 115 

 
 
Vattenföring 
Medelflöde varierar med plats, SMHI mäter vattenföringen vid station i 
Kättilsmåla/Mariefors. Mätstationen flyttades 1987 från Kättilsmåla till Mariefors 
i samband med ombyggnation av Biskopsbergs kraftstation. 
Årsmedelvattenföringen i Kättilsmåla/ Mariefors har under åren 1940 till 2005 
varierat mellan 2 till 10 m3/s, se Figur 7 
 

                                                 
7 Utdrag SMHI vattenweb 
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Figur 7 Uppmätt medelvattenföring för SMHI station Kättilsmåla/Mariefors.  
 
 
Genom proportionering har de karaktäristiska vattenföringarna från mätstationen, 
baserat på storleken av aktuella avrinningsområden, överförts till ett antal 
sektioner inom flodområdet, se tabell 3. 
 
Under vårfloden svämmar Lyckebyån över sina bredder, framförallt i områden 
som tidigare dikats ut. Områden som kan nämnas är bland annat nedströms Fur 
där det tidigare fanns flera sjöar i dikningsföretaget, som blir sjöar igen vid 
vårflod. Till följd av bland annat otillfredsställande regleringsanordningar 
förekommer översvämningar i Lindås.  
 
Tabell 3 
Beräknade karaktäristiska vattenföringar för några vattendragssektioner 

Sektion Avrinnings-
områdets 

areal 

km2 

Högsta 
högvatten-

föring 

m3/s 

Högvatten
föring 

m3/s 

Medelvatten 
föring 

m3/s 

Lågvatten-
föring 

m3/s 

Lägsta 
lågvatten

föring 

m3/s 

1. Utloppet ur  
    Yggersrydssjön 

117 6,4 3,1 0,8 0,09 0,01 

2. Ovan Törnån 373 20 10 2,6 0,29 0,03 

3. Nedan Törnån 559 31 15 3,8 0,43 0,05 

4. Utloppet ur  
    Kyrksjön 

594 33 16 4,1 0,46 0,05 

5. Kättilsmåla 785 43 21 5,4 0,61 0,07 

6. Mynningen i  
    Östersjön 

811 46 23 5,8 0,66 0,08 
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Vattenföringen beror bland annat på nederbörden. Den genomsnittliga 
nederbörden ligger i Karlskrona på 462 mm/år och för Emmaboda på 659 mm/år, 
enligt SMHI:s nederbördsdata för perioden 1961-1990. Årsnederbörden varierar 
dock mellan olika år, vilket har helt avgörande betydelse för såväl flödena i 
Lyckebyån som för grundvattenbildningen. I Tabell 4 redovisas en statistisk 
bearbetning av nederbörden (okorrigerad) vid SMHIs nederbördsstation 
Tvingelshed, belägen mellan Vissefjärda och Karlskrona, för perioden 1946 till 
2015. Årsnederbörden avser hydrologiskt år, oktober till september. Våtår 
respektive torrår avser nederbörden med återkomsttid på 10 respektive 100 år. I 
tabellen redovisas även beräknad avdunstning och nettonederbörd.  
 
Tabell 4 Nederbörd och avdunstning beräknad för Tvingelshed. Perioden 1946/47 till 
2014/15 

 

Återkomsttid 

(år) 

Nederbörd 

(mm) 

Avdunstning* 

(mm) 

Nettonederbörd 

(mm) 

Våtår 1:100 1020 420 600 

Våtår 1:10 844 410 434 

Normalår  671 390 315 

Torrår 1:10 510 356 154 

Torrår 1:100 410 320 90 

*Beräknad enligt Turc med ett antagande om årsmedeltemperatur på 5,8°C 

 
Diagram i Figur 8 och 9 visar nederbördens fördelning för åren 1945 -2015. 
 

 
Figur 8 Fördelning av våtår respektive torrår under beräkningsperioden 1945/46 till 
2014/15. I diagrammet visas den beräknade sannolikheten för respektive års nederbörd 
(torrår röda staplar, våtår blå staplar). 
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Figur 9 Uppmätt nederbörd i mm i Tvingelshed.  
 
 
 

2.3 Spridningstider ytvattnet 

En förorenings spridningstid i ytvatten beror bland annat på vattenhastigheten 
(vattenföringen), isförhållanden, föroreningars löslighet med vatten och 
föroreningens densitet. 
 
Vattenhastigheten i ett vattendrag varierar beroende på vattendragets lutning och 
sektionsareans storlek. Dessutom varierar hastigheten inom sektionen. Vid botten 
är hastigheten nära noll. Högsta hastighet är det i regel i mitten av vattendraget 
samt nära vattenytan. Det är komplicerat att förutsäga blandningsförloppet i 
naturen, men man kan skaffa sig en grov bild av föroreningsspridningen genom 
att ansätta spridningshastigheter i vattendraget. Vissa generaliseringar avseende 
spridningshastigheten kan göras utifrån generalisering avseende vattendragets 
tvärsnittsarea och avrinningsområdets storlek (dike/bäck/å) samt vattendragets 
lutning, se Tabell 5.  
 
Tabell 5 Generaliserad rinnhastighet i dike, bäck och å8 

Lutning i m/km Dike m/s Bäck m/s Å m/s 

1 0,4 (ca 1,4 km/h) 0,6 (ca 2,2 km/h) 0,8 (ca 2,9 km/h) 

5 0,7 (ca 2,5 km/h) 1,1 (ca 4 km/h) 1,6 (ca 5,8 km/h) 

10 0,9 (ca 3,2 km/h) 1,5 (ca 5,4 km/h) 2,1 (ca 7,6 km/h) 

Spridningshastigheten i sjöar beror på tillrinningens storlek, sjöns form och 
djupförhållanden, skiktning p.g.a. temperaturskillnader samt vindförhållanden. 

                                                 
8 Naturvårdsverkets handbok 2010:5 allmänna Råd Vattenskyddsområde, Bilaga 2 
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Oljeföroreningar räknar man sprids på sjöytor med ca 3% av vindhastigheten. För 
övre 1-metersskiktet kan riktvärdet 1,5% av vindhastigheten antas. 
 
Lyckebyåns lutning varierar, men en första bild av spridningsförhållandet i 
Lyckebyån samt större biflöden har beräknats utifrån en genomsnittlig 
spridningshastighet för samtliga ytvattendrag på 1,0 m/s. Från Visjön i norr till 
utloppet vid Lyckeby år det en fallhöjd på ca 235 m på en sträcka av ca 100 km, 
vilket ger en lutning på 2,35 m/km. Spridningstiden genom sjöar har antagits till 
0,1 m/s. Baserat på detta erhålls en teoretisk spridningstid för ytvattnet från 
Visjön i Lessebo kommun till Lyckeby i Karlskrona kommun till endast 4 dygn, 
se bilaga 5a. En uppdelning av rinntiderna specifikt till de olika uttagspunkterna 
vid Kosta, Getasjökvarn, Lindås och Lyckeby redovisas bilaga 5b – 5e. 
Användandet av en och samma strömhastighet för en lång vattendragssträcka 
samt olika vattenflöden är självklart en approximation för avgränsningen men 
detta beräkningssätt anses vara det ”bästa tillgängliga”. Att i vart och ett 
vattendrag utföra strömhastighetsbestämningar på ett stort antal lokaler anses inte 
vara motiverat. 
 
Det ska särskilt noteras att i samband med en riskutredning avseende 
strömningstiden för en förorening i ett vattendrag måste man utgå från ett s.k. 
”worst case” = sämst förutsättning. För en ytvattenförorening innebär det snabb 
spridningstid som det blir om alla magasin är fulla och är ett stort vattenflöde 
(högvattenflöde). 
 
Detta gäller även de stora regleringsmagasinen i Törn och Yggersrydssjön. 
Oavsett om dessa magasin är helt eller bara delvis fulla kan maximal tappning 
föreligga eftersom tappningen styrs av behoven nedströms samt gällande 
hushållningsbestämmelser enligt ”vattendomarna”. 
 
Däremot kan alla regleringsmagasin, små som stora, vara värdefulla att ta i 
beaktande i en beredskapsplanering där möjligheterna till tillfällig stängning av 
utloppen kan has i åtanke. Om och hur detta är möjligt beror dock helt på aktuella 
förhållanden vid ett föroreningstillfälle. 
 
 

2.4 Vattnets strömningsförhållanden i grundvatten 

Kännedom om grundvattnets strömningsförhållanden är av grundläggande 
betydelse för bedömning av de geohydrologiska förutsättningarna för grund-
vattenuttag liksom skyddet av ytvattnet. I samband med utredningar för 
grundvattentäkter inklusive skyddsområden för dessa krävs ofta betydande 
fältundersökningar för att klarlägga grundvattenströmningen. Generellt är 
strömningshastigheten störst i grus och sand. Silt, lera och morän däremot har 
lägre strömningshastighet och vid sådana förhållanden sker en betydande del av 
avrinningen på markytan vilket kan innebära snabb strömning till närliggande 
vattendrag. 
 
De närmare förhållandena vid respektive grundvattentäkt kommer att redovisas i 
sådant underlag som kommer att ligga till grund för skyddsområden för dessa 
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enheter. Därvid beaktas även risken för inducerad infiltration från ytvattendrag 
till grundvattentäkterna. 
 
Vid avgränsning av vattenskyddszonen (den grundläggande sekundära 
skyddszonen) för Lyckebyån har en zon på 100 m från strandlinjen vid normalt 
vattenstånd avgränsats, se även kap.5. Avståndet gäller i horisontalplanet. Detta 
avstånd tar rimlig hänsyn till såväl grundvattenströmning mot ån som 
ytavrinning. Detaljerade beräkningar i varje enskild sektion är inte rimliga eller 
motiverade.  
 
 
 

2.5 Dräneringar 

Dränering av främst jordbruksmark i form av diken eller täckdiken har inte varit 
motiverat att genomgående inventera. Främst inom de nedre delarna strax 
uppströms uttagspunkten vid Lyckeby har dock kända förhållanden om dränering 
beaktats vid skyddsområdets zonavgränsning, se bilaga 7a – 7g.  

 
 
2.6 Vattentillgång och kapacitet 

Under åns 10 mil långa lopp ansluter sig biflöden till huvudfåran vars flöde ökar 
ju närmare Östersjön den kommer. Möjligt vattenuttag är i första hand beroende 
av den tillgängliga vattenmängden i ån inklusive hänsynstagande till variationer 
mellan medelår och extrema torrår samt variationer under året. Självfallet måste 
själva uttagsanordningen vara utformad efter de förhållanden som råder på aktuell 
plats. Uttag i här aktuella fall sker vid: 
 
- Kosta, strax uppströms Stampagölen 
- Getasjökvarn, Kvarndammen (Getasjö, reserv) 
- Lindås, Mjusjön 
- Lyckeby 
 
Av avgörande betydelse för Karlskronas uttag vid Lyckeby är styrningen av det 
stora regleringsmagasinet i sjön Törn (inom Emmaboda kommun). Karlskrona 
kommun har tillstånd till denna reglering och såväl fyllnadsgraden som 
tappningsbestämmelserna styrs genom aktuell vattendom (AD 27/1967). Det ska 
särskilt noteras att kommunen har ett krav på aktuell tappning även med hänsyn 
till miljöförhållandena i Törnån samt att tappningens effekt vid uttagspunkten i 
Lyckeby beror på de yttre metereologiska förhållandena. Ofta måste t ex en viss 
förhandstappning ske för att uttaget vid Lyckeby ska vara möjlig. Härvid är det 
de torra förhållandena som har avgörande betydelse till skillnad mot en 
riskvärdering då rinntiden under högvattenföring är avgörande. 
 
På liknande sätt förfogar Emmaboda kommun över regleringsmagasinet i 
Yggersrydssjön norr om Åfors (baserat på avtal men vattendom enligt 
vattenlagen eller miljöbalken saknas). Styrningen av tappningen från detta 
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magasin är en kombination av miljöskäl och att säkerställa vatten som möjliggör 
bortledning för infiltration vid Getasjökvarn och Lindås. 

 
Aktuellt vattenuttaget beror även på vattenbehov och vattenverkets kapacitet. 
Vattentillgången i samtliga aktuella täkter med ytvattenuttag klarar dagens 
vattenbehov.  

 
Vattenverkens kapacitet ses i Tabell 6, i kapitel 2.8 återfinns mer info om 
respektive vattenverk som är beroende av ytvatten 
 
 
Tabell 6 Sammanställning av kapaciteten och produktionen vid de kommunala 
vattenverk som är beroende av ytvatten för infiltration. 

 Kommun Vattentäkt 

Vattenverkets 
Max 
Kapacitet 

Medelproduktion  
dricksvatten 

    m3/h m3/h 

Lessebo Kosta 60 

17 
(Uttag råvatten Lyckebyån 
ca 13 under 2015) 

Emmaboda Getasjökvarn 104 55 (2015) 

Emmaboda Lindås 
Överleds till 
Getasjökvarn  

Karlskrona 
Lyckebyån 
(Karlskrona) 1050 

Ca 550 
(Uttag råvatten Lyckebyån 
ca 650) 

 
 
 

2.7 Ytvattnets kvalitet 

Ytvatten som sjöar och vattendrag är känsliga för påverkan och förändringar. Vid 
vattenverken tas regelbundet kvalitetsprover på råvattnet i ån. Varje år utreds 
även Lyckebyåns vattenkvalité i Lyckebyåns Vattenförbunds recipientrapport. 
Vattenmyndigheten har i enlighet med EUs vattendirektiv gått igenom åns 
avrinningsområde avseende ekologisk och kemisk status. Redovisade data 
baseras på klassningen genomförd 2013-2014, vilken ligger till grund för 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer som skulle beslutas 2015. Generellt är 
den kemiska statusen god i åns nedre delar men otillfredsställande i de översta 
delarna.  Den ekologiska statusen i flera sjöar är god, medan den i vattendraget 
ofta är måttlig till otillfredsställande, se Figur 10 och 11. 
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Figur 10. Ekologisk status för ytvatten9  

                                                 
9 Vattenmyndigheten, samrådsunderlag för statusklassning 2015 
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Figur 11. Kemisk status för ytvatten10  

                                                 
10 Vattenmyndigheten, samrådsunderlag för statusklassning 2015 
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2.7.1 Kvalitetsaspekter 

Nedan kommenteras några av de kvalitetsproblem som föreligger i Lyckebyån, 
dels av mer allmän karaktär, dels sådana som tydligare kan relateras till konkret 
risk för den kommunala vattenförsörjningen. Samordnat utförs en 
recipientkontroll för Lyckebyån men eftersom denna kontroll fokuserar på 
utsläpp av föroreningar innehåller denna kontroll inte alla de parametrar som är 
väsentliga för bedömning av dricksvatten. Recipientkontrollen kompletteras 
därför med specifika provtagningar i anslutning till vattentäkternas uttagspunkter. 
 
Brunifiering 
Färgvärdena i åns vatten har successivt ökat, sannolikt främst till följd av ökad 
rörlighet av humus. Orsakerna till denna s.k. brunifiering har inte kunnat 
klarläggas närmare och problemet förekommer i flera sydsvenska vattendrag. 
Sedan mitten av 70-talet har färgtalet i Lyckebyån mer än fördubblats och kan 
idag ligga på över 300 mg Pt/l. Hösten 2011 ökade färgtalet upp till 350 mg Pt/l 
under oktober på råvattnet till Karlskrona vattenverk, vilket innebar problem i 
reningsprocessen. Detta allmänna problem leder till problem för den kommunala 
vattenförsörjningen dels i form av igensättning av filter, dels genom att de 
organiska partiklarna binder andra föroreningar t ex metaller till sig. 
Brunifieringen bedöms dessutom ha stor betydelse för det biologiska livet i 
vattensystemet. 
 
Försurning 
Försurningen började omkring sekelskiftet 1900, då det sura nedfallet från luft 
ökade till följd av industrialiseringen. Lyckebyåns avrinningsområde är extra 
känsligt för försurning då berg och jordtäcke domineras av svårvittrade mineral 
med dålig buffringsförmåga. Försurning är ett påtagligt problem i Lyckebyåns 
avrinningsområde, värst drabbat är bäckar och småvatten längst ut i 
avrinningsområdet där regnvattnet har stor påverkan. För att komma tillrätta med 
försurningen kalkas upp till 23 mindre eller större vattenförekomster enligt ett 
kalkningsprogram. Programmet har som huvudsyfte att övervaka punktkällors 
påverkan och effekter av kalkningen.  
 
Miljögifter 
Miljögifter kan förekomma som metaller, organiska och oorganiska ämnen, 
kunskapen om deras effekter på miljön är ofta begränsad.  
I Bjurbäcken ökar signifikant halterna av bland annat koppar, zink, arsenik och 
bly mellan provpunkterna uppströms respektive nedströms Emmaboda centralort. 
Särskilt koppar och zink är tydligt relaterade till dagvattenutsläpp. I flera olika 
provstationer förekommer halter av zink, bly och arsenik som överskrider 
Vattendirektivets gränsvärden. Det ska dock noteras att analyserna skett på 
ofiltrerat vatten medan aktuella gränsvärden avser filtrerat vatten. Bly har pekats 
ut som det största problemet i Lyckebyåns vattenförbunds recipientrapport där 
blyhalten generellt bedömdes som måttligt hög. Vid en översiktlig analys av 
blyförekomsten framkommer att halterna tenderar att öka nerströms platser där 
det finns skjutbanor. Av årsrapporteringen från Lyckebyåns vattenförbund 
framgår exempelvis en signifikant ökning av blyhalten vid provtagningsstationen 
Västraby strax nedströms Lindås. Förutom skjutbanan strax norr om Lindås har 
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dock här vatten tillförts från industriområden, vägar, avloppsreningsverk och f.d. 
deponi (Rasslebygdstippen), punkten ligger dessutom nedströms ett antal 
glasbruk. Effekter från glasbruken har dock inte noterats i provtagningspunkter 
högre upp i systemet, d.v.s. närmare glasbruken, i samma omfattning som vid 
Västraby.  
 
Sediment 
Sedimentet i Getasjön, Törn och Västersjön undersöktes under 2007 avseende 
tungmetaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Högst halt av 
tungmetaller fanns i Getasjöns sediment där halterna av arsenik, kadmium och 
zink var måttligt höga. Sediment i sjön Törn hade den högsta PAH-halten, vilken 
översteg Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning (KM).  
 
 
Övergödning 
Även om transporten av näringsämnen som kväve och fosfor har haft en ökande 
trend utgör detta främst ett problem för belastningen på Östersjön kan den lokalt 
även orsaka konkreta problem för vattenförsörjningen. Mänskliga verksamheter 
som bidrar till övergödningen är bland annat jordbruk och avlopp vilket i sig även 
kan innebära en påverkan av bakterier.  
 
 
Provtagning och behandling 
Sedan Karlskrona nyligen byggt om sin vattenproduktionsanläggning från direkt 
rening av åns vatten till förberedelser för infiltration av åvatten i Johannishusåsen 
är all användning av åns vatten baserad på förbehandling före infiltration syftande 
till att förstärka den naturliga grundvattenförekomsten.  
Förbehandling och infiltration sker även i Kosta, Getasjökvarn, Lindås och 
Lyckeby (infiltreras i Johannishusåsen) och kan i framtiden bli aktuellt även i 
Eriksmåla. Behandlingen i respektive vattentäkt är anpassad till lokala 
förhållanden, respektive verk beskrivs i kapitel 2.8 
 
 

2.8 Vattenverken, vattenkvalitet och behandling 

 
2.8.1  Kosta, kvalitet och kapacitet  

Kosta vattenverk baseras på uttag av ytvatten från Djupgöl, enligt vattendom 
DVA 13/1982. Enligt dom får ett maximalt uttag av ytvatten om 900 m3/d tas ut i 
medel för infiltration. Uttag av naturligt och konstgjort bildat grundvatten om 
max 1000 m3/d som medeltal över ett år.  
 
Under 2015 infiltrerades i medel 300 m3/d, uttag ur brunnarna var i medel 420 
m3/d. 
 
Vid den kontinuerliga driften av Kosta vattenverk kontrolleras råvattenkvalitén 
genom uttag av prover två gånger om året. Analyser av råvattenprover vad avser 
ytvatten, uttagna under åren 2010-15, visar att generellt behöver vattnet 
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behandlas avseende bakterier, järn, mangan, organiskt material, färg och lågt pH. 
Färgtal vid de aktuella analyserna låg på 100 – 160. 
 
 

 
Figur 12. Processchema för vattenverket vid Kosta, principfigur 
 
 
 

 
Figur 13. Principskiss Kosta vattenverk  
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2.8.2 Getasjökvarn, kvalitet och kapacitet 

Getasjö vattenverk baseras på uttag av ytvatten från Kvarndammen, enligt 
vattendom M 348-01, år 2003. Enligt dom får ett maximalt uttag av ytvatten om 
2600 m3/d tas ut i medel för infiltration. Uttag av naturligt och konstgjort bildat 
grundvatten om max 2000 m3/d som medeltal över ett år, enligt vattendom 
AD30-1966, år 1966.  
 
Under 2015 infiltrerades i medel 1800 m3/d, uttag ur brunnarna var i medel 1220 
m3/d. Läge för vattenintag i ån samt infiltrationsdammar se figur 14. 
 
Under långa torrperioder kan det uppstå problem med vattenflödet i ån som 
minskar kraftigt, främst beroende på avsaknaden av större sjöar i systemet. Vid 
ett flöde på mindre än 5 l/s eller en vattennivå under +127,00 m.ö.h. får inte 
vatten tas från Kvarndammarna. Reservvatten kan tas från Getasjön, vars 
vattenkvalitet dock är sämre.  
 
Vattenprover tas 2 gånger per år avseende infiltrationsvattnet, efter förbehandling 
i vattenverket. Generellt är det även efter denna behandling problem med järn och 
organiskt material, ibland problem även med pH, färg och bakterier. Färgtalet på 
det förbehandlade råvattnet varierar mellan 5 – 41 vid de aktuella 
provtagningarna. Inga regelbundna prover tas på obehandlat ytvatten från 
Lyckebyån. 
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Figur 14 Principskiss över infiltration, brunnar, vattenverk och ledningsnät  
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Figur 15: Processchema för vattenverket vid Getasjökvarn, principfigur 
 

 
Figur 16 Ytråvattenintag vid Kvarndammen 
 
 

2.8.3 Lindås, kvalitet och kapacitet 

Lindås vattenverk baseras på uttag av ytvatten från Mjusjön. Kommunen har 
tillstånd till ett maximalt uttag av ytvatten om 200 m3/d för infiltration enligt 
vattendom M 348-01. Uttag av naturligt och konstgjort bildat grundvatten om 
max 400 m3/d som medeltal över ett år. 
 
I dagsläget är det ej känt hur mycket vatten som leds till infiltrationsdamm, 
justeringar av pumpen sker vid behov. Bedömt uttag ca 200 m3/dygn. 
 
Läge för vattenintag i ån samt infiltrationsdamm se figur 17. Några hundra meter 
längre söderut finns två uttagsbrunnar Brunn 1 och Brunn 2, där naturligt 
grundvatten förstärks genom infiltration av ytvatten som tas ur Mjusjön. Vattnet 
överleds därefter till vattenverk vid Getasjökvarn där vattnet sambehandlas med 
grundvattnet från Getasjökvarns vattentäkt.  
 
Ingen provtagning sker av ytvattnet som används för infiltration, enbart analys av 
råvatten från brunnarna. 
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Figur 17: Vattenanläggning vid Lindås. 
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2.8.4 Karlskrona, kvalitet och kapacitet 

Tillstånd för uttag av råvatten från Lyckebyån vid Karlskrona vattenverk 
föreligger enligt AD 27/1967 (Vattendomstolen vid Växjö Tingsrätt 1983). 
Tillstånd gavs för intagsanordningar just uppströms Lyckebydammen och 
bortledning av max 0,54 m3/s från Lyckebyån (motsvarar 46 656 m3 per dygn).  I 
samma dom gavs också tillstånd för reglering av sjön Törn, för att få tillräckligt 
vattendjup vid intaget vid Lyckebydammen under lågvattenperioder.  
Johannishusåsens vattentäkt har en vattendom M 3468-09. Denna dom medger 
infiltration om högst 20 000 m3 per dygn som månadsmedelvärde samt ett uttag 
om högst 20 000 m3 per dygn som månadsmedelvärde. 
 
Infiltrerad volym vatten ska överensstämma med uttagen mängd. En differens om 
10% tillåts sett till en 2-månadsperiod.  
 
Under 2015 var det ett medeluttag på 15 930 m3/d. Uttag sker i kassun placerad i 
Lyckebyån, se figur 18. Medelvattennivån vid intagspunkt ligger på +6,03. 
Intagsledningens vattengång ligger på + 4,57, vilket innebär en marginal om 
minst 0,4 m från hjässa ledning till lågvattenyta. 

 
Figur 18. Vattenintag strax uppströms hålldammen vid Lyckeby 

 
Vid den kontinuerliga driften av Karlskronas vattenverk kontrolleras vatten-
kvalitén regelbundet genom uttag av prover. Analyser av råvattenprover vad 
avser ytvatten, uttagna under åren 2010-15, visar att generellt behöver vattnet 
behandlas avseende bakterier, järn, mangan, organiskt material, färg och lågt pH.  
 
Under 1940-50 talen var färgtalet i råvattnet som årsmedel i medeltal cirka 90 mg 
Pt/l medan det sedan 2005 haft ett årsmedel på i genomsnitt 175 mg Pt/l. Enstaka 
tillfällen har färgtalet som månadsmedel varit så högt som 320 - 346 mg Pt/l (okt 
– nov 2011) 
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I och med att Johannishusåsen tagits i drift har Karlskrona vattenverk byggts om 
och processen ser nu ut enligt figur 19. Johannishusåsen innebär en ansenlig 
förbättring avseende dricksvattnets kvalitet och distributionens säkerhet. Behovet 
av råvatten från Lyckebyån kvarstår dock oförändrat. Karlskrona vattenverk har 
reservvatten vid korta driftavbrott (maximalt ca 2 v) i och med infiltrations-
magasinet i Johannishus. Genom reglering av och tappning från sjön Törn har 
erforderligt flöde i Lyckebyån säkerställts även under torrperioder. Framtida 
klimatförändringar kan dock motivera en översyn av tillgången under en serie av 
torrår. Vid längre avbrott på råvattenförsörjningen (från Lyckebyån) kan 
Nättrabyån användas som nödvatten för infiltration (ca upp till 6 mån). I 
dagsläget är dock ingen förbehandling utbyggd för detta. 
 
 

 
Figur 19. Schematisk processbeskrivning av Karlskrona vattenverk med infiltrations-
anläggningen i Johannishus. 11 

                                                 
11 Bild från Teknisk beskrivning av vattenverksamhet vid Johannishusåsen. SWECO Malmö 2009-06-26 
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3. YTVATTENTÄKTENS VÄRDE 

Bedömning av ytvattnets värde är vansklig och beroende av vilka värderingar 
man lägger in i ordet värde, som kan täcka in: 

 Tekniska värden: vattenförsörjning, bevattning, recipient, farleder, 
energiutvinning, yrkesfiske 

 Sociala värden: rekreation, bad, fiske, båtsport, kulturhistoria, 
vattenestetiska 

 Naturvärden: ekologi, naturresurser, fria stränder 
 
Vid upprättande av vattenskyddsområde är det utvinningsvärdet för allmän 
vattenförsörjning som skyddas. Ytvatten som är värdefullt för naturen kan i 
svensk lagstiftning skyddas på annat sätt. Med värde menas här därför det rent 
ekonomiska värdet av en vattentäkt om den skulle bli långsiktigt förstörd genom 
en olycka eller annan påverkan så att en ny vattentäkt måste sökas. Vid 
bedömning av värdet på en ytvattentäkt kan man ansätta kostnaden för att ersätta 
vattentäkten med en ny om den nuvarande vattentäkten skulle bli obrukbar 
exempelvis genom en förorening. Alternativt till att beräkna ersättningsvärden är 
att göra en kvalitativ indelning i värdeklass enligt handbok12. En bedömning 
enligt dessa grunder medför att Lyckebyån bör klassas som en vattentäkt med 
Mycket högt skyddsvärde. I denna kategori ingår bland annat allmänna 
huvudvattentäkter och större vattenförekomster med planerad eller sannolik 
framtida allmän vattenförsörjning, vilket motsvarar Lyckebyåns ytvattentäkt för 
Lessebo, Emmaboda och Karlskrona kommuner. 
 
 

3.1 Sårbarhet 

Riskbedömning görs utifrån tillrinningsområdets sårbarhet, med begreppet 
sårbarhet beskrivs motståndskraften inom ett mark- och vattenområde mot 
föroreningar.  
 
En ytvattentäkts sårbarhet beror på var föroreningen kommer. Hamnar den direkt 
på vattenytan är sårbarheten extremt hög. Om föroreningen hamnar på marken 
beror sårbarheten på jordart, markanvändning/vegetation, topografi, närhet till 
diken och små vattendrag. En finkornig jordart exempelvis lera medför högre 
sårbarhet för ytvattnet än en grovkornig jordart (sand, grus), då föroreningen 
genom en snabbare ytavrinning transporteras på det täta jordlagret. Å andra sidan 
kan sand- och gruslager innebära att där finns en grundvattenförekomst som är 
skyddsvärd. 
 
Den dominerande jordarten i avrinningsområdet är morän. Moränen kan vara ett 
tätt material och därmed ökar risken att föroreningen snabbt når ett 
vattendrag/dike som mynnar ut i Lyckebyån. Inom främst Emmaboda kommun 
löper Lindåsen i stort längs med Lyckebyån. En genomgång av åsen i förhållande 
till ån leder dock inte till ett motiv att generellt i sådana avsnitt förändra den 

                                                 
12 Naturvårdsverkets Handbok 2010:5, Vattenskyddsområde med allmänna råd, feb 2011 
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föreslagna skyddszonen på 100 m på ömse sidor av ån. Den avgörande faktorn är 
rinntiden i själva ån till aktuella uttagspunkter avseende infiltrationsvatten.  
 
De särskilda behov som finns att beakta av en påverkan på grundvattentillgången 
i Lindåsen i anslutning till ån kommer däremot till uttryck i samband med de 
grundvattentäkter som finns i Kosta, Eriksmåla, Getasjökvarn och Lindås. 
Grundvattenskyddet för dessa vattentäkter kommer att utformas som egna 
skyddsområden vad avser grundvattnet.  
 
Sårbarheten beror även på den specifika föroreningens egenskaper, olika 
fysikalisk-kemiska processer (ex adsorption, förflyktigande, oxidation, reduktion, 
mm) och biologiska förändringar (biologisk nedbrytning, ackumulation).  
 
Vid sårbarhetsklassificering av ytvatten bör hänsyn tas till räddningstjänstens 
möjligheter att göra en insats innan föroreningen når uttagspunkten. På några 
strategiskt utvalda sträckor längs Lyckebyån har Trafikverket genomfört åtgärder 
för att hindra vägdagvatten att rinna direkt till Lyckebyån. Åtgärderna är baserade 
på en tidigare utredning13 , se även se kapitel 4.4.  Åtgärderna sträcker sig från 
E22 ända upp till väg 25. 
 
Det vatten som bortleds från Lyckebyån infiltreras för att förstärka 
grundvattenförekomster. Sårbarheten är lika stor vid infiltration som vid 
direktdistribution i och med att om en förorening infiltreras i 
grundvattenförekomsten är den i princip helt utslagen. 
 
Som redovisats är rinntiderna i princip kortare än 24 tim i hela huvudfåran och de 
större biflödena till någon av de fyra uttagspunkterna. Sårbarheten är därmed lika 
hög i hela avrinningsområdet men den ska i nästa avsnitt även relateras till 
befintliga risker och en allmän bedömning av realistiska avgränsningar. Förutom 
de beräknade rinntiderna ska beaktas att vid framtida klimatförändringar 
förväntas högvattenföringarna öka. Kommunerna tar därför även höjd för en än 
snabbare föroreningstransport. 
 
Sammantaget bedöms sårbarheten som hög till extremt hög. Sårbarheten beror 
naturligtvis på var i tillrinningsområdet en eventuell förorening sker och under 
vilka förhållanden. Detta är dock bara förhållanden som kan värderas i samband 
med beredskapsplanering och konkreta åtgärder. 
 

                                                 
13 Vägverket, Region sydöst. Lyckebyåns flodområde. Åtgärdsförslag för skydd av Karlskronas ytvattentäkt. 
Vatten och Samhällsteknik 940811 
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4 RISKINVENTERING 

4.1 Allmänt 

Inom det aktuella området för Lyckebyån förekommer verksamheter, vilka vid 
olyckor eller ovarsamhet kan åstadkomma allvarliga skador på vattnet. 
Riskobjekt kan delas upp i de olika kategorierna: 

 vattenverksamhet 

 sabotage, krig, kris och klimatförändringar 

 verksamheter i tillrinningsområdet 
 
 

4.2 Vattenverksamhet 

Vattenverksamheten (enligt miljöbalkens definition, t ex regleringsanordningar, 
broar, bortledning av vatten, torrläggning mm) i sig kan bl.a. medföra risker 
genom 
 Entreprenadarbeten nära vattentäkt 
 Vattenbrist eller kvalitetsförsämring p.g.a. överuttag 

 
Arbete pågår inom kommunerna för att utvärdera och påverka rutiner avseende 
dokumentation och instruktioner för samtliga vattentäkter. 
 
 
 
 

4.3 Sabotagesituationer  

Åtgärder inom ramen för sabotage och krigssituationer behandlas i samband med 
upprättandet av beredskaps- och saneringsplan. 
 

4.4  Klimatförändringar 

I sydöstra Sverige har det pekats ut att det kan bli torrare sett till hela året, men 
med nederbördsrika perioder. Tänkbara problem som kan komma ifråga vid 
nederbördsrika perioder är att mer vatten i omlopp innebär att föroreningar, såväl 
från pågående verksamhet som från förorenade områden från tidigare 
verksamheter, lättare (snabbare) kan sprida sig till yt- och grundvatten samtidigt 
som vattenhastigheten ökar och förkortar rinntiden till aktuella uttagspunkter. 
Dag- och spillvattensystem kan bli överbelastade.  
Längre och mer extrema torrperioder kan å andra sidan innebära bristsituationer. 
Tillgängliga reserver i sjömagasin och grundvattenförekomsterna blir därför extra 
viktiga att säkerställa och beakta planeringsmässigt. Beredskapsplaner bör 
omfatta kompletteringsmöjligheter för även sådana situationer. 
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4.5 Verksamheter i tillrinningsområdet 

De risker som kan regleras genom skyddsföreskrifterna är verksamheter och 
markanvändning inom avrinningsområdet. Inventeringen baseras på Lyckebyåns 
vattenförbunds recipientkontroll 2014, uppgifter från Trafikverket, Trafikverkets 
åtgärdsförslag för skydd av Karlskronas ytvattentäkt (VoS 940811), genomgång 
med miljökontoren och tekniska kontoren i Lessebo, Emmaboda och Karlskrona 
samt översiktlig studie i fält. Detta visar att åtminstone följande 
verksamheter/anläggningar kan utgöra presumtiva risker: 
 

 Vägar 

 Järnväg 

 Flygfält 

 Militärt övningsfält 

 Bebyggelse (uppvärmning, cisterner, trädgårdsskötsel mm) 

 Dagvatten 

 Förorenad mark (nedlagda deponier, industriområden, sågverk mm) 

 Industriell verksamhet 

 Miljögifter 

 Avlopp (enskilda och kommunala) 

 Djurhållning och jordbruk 

 Skogsbruk 

 Markavvattning 

 Markarbeten 

 Täktverksamhet 
 
I detta sammanhang har inga systematiska besök vid exempelvis lantbruk eller 
dylikt skett varför inventeringen inte kan betraktas som fullständig. Den kan dock 
utgöra utgångspunkt för framtida kontakter med genomgång/tillsyn av respektive 
verksamhet. 
 
Generellt är riskerna för föroreningsspridning större vid huvudfåran jämfört med 
biflödena. Eftersom vattenflödet är mycket större i huvudfåran krävs det större 
åtgärder för att stoppa flödet och större saneringsinsatser. I en bäck/dike räcker 
det kanske att man enbart gräver igen bäckfåran för att stoppa flödet temporärt. 
 
En utförligare beskrivning av de allvarligaste presumtiva föroreningsriskerna i 
tillrinningsområdet beskrivs nedan.  
 
Vägar 
Inom avrinningsområdet finns flera större och mindre vägar. På ett antal ställen 
korsar vägar ån eller våtmarker och utgör där en extra stor föroreningsrisk. De 
större vägarna är markerade på Figur 20. 
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Figur 20 Större vägar inom Lyckebyåns avrinningsområde.  
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Länsstyrelsen rekommenderar att farliga godstransporter sker på E22, rv 25, rv 
28, länsväg 120 samt väg 31. På väg 725 längs Augerumåsen är transport av 
farligt gods förbjuden. Vägen ligger längs med Lyckebyån och relativt nära 
uppströms Karlskronas uttagspunkt vid Lyckeby. 
 
Farligt gods består av eller innehåller hälso-, miljö-, och brandfarliga varor i fast, 
vätske- eller gasform och som kan medföra skador på människor, djur och 
egendom eller i miljö. De vanligaste farliga transporterna på vägar är dock 
transporter med oljeprodukter såsom råolja, diesel, bensin, fotogen mm. 
 
För att minska föroreningsspridning från vägarna har Trafikverket (enligt VoS-
utredningen 940811) på vissa extra utsatta platser utfört åtgärder som täta diken 
vilka samlar upp förorening och leder den till sedimenteringsdammar med 
oljeavskiljare/klaffar som minskar risken att förorening transporteras vidare. 
Även kantsten eller skevad (lutad) väg förhindrar förorening att rinna ner i 
vattendrag och vägräcken minskar risken för avkörningar och olyckor.  
 
Trots åtgärder för att minska avkörningar och olyckor visar transportstyrelsens 
olycksstatistik14 att mellan åren 2005 och 2015 rapporterades totalt 645 anmälda 
skador till sjukvården till följd av trafikolycka inom Lyckebyåns 
avrinningsområde. Olyckor med risk för förorening av ytvatten till följd av 
olycka, d.v.s. där motorfordon var inblandade var under dessa år ca 280 st. Något 
förenklat var det ca 190 singelolyckor, ca 40 var möte mellan eller upphinnande 
motorfordon och ca 50 var korsande eller svängande motorfordon. En översikt av 
de större vägar, trafikmängd, tung trafik och antal olyckor ses i bilaga 6a som 
visar att flest olyckor skedde på väg 28 samt länsväg 120 och 725.   
 
En olycka på fel plats kan ge katastrofala till mycket allvariga konsekvenser för 
vattenkvalitén. Exempelvis halkade i januari 1994 en tankbil av vägen och 15 m3 
diselolja rann ut i Mieån, som rinner ut i Långasjön och Karlshamns vattentäkt. 
Den beräknade transporttiden var 4-5 dygn till vattenverket i Karlshamn men den 
faktiska tiden var 2-3 dygn. Vattenverket var tvunget att stoppa sitt inflöde för de 
nästkommande 3 månaderna p.g.a. kontamineringen. Vattenförsörjningen 
klarades tack vare en provisorisk ledning från en reservvattentäkt. 
 
Nedan följer en översiktlig sammanfattning över de större vägarna som går inom 
avrinningsområdet samt vidtagna åtgärder enligt muntlig information från 
personal på Trafikverket15, se även bilaga 6b. De åtgärder som rekommenderas 
baseras på Vägverkets rapport ”Lyckebyåns flodområde åtgärdsförslag för skydd 
av Karlskronas ytvattentäkt. VoS 940811”.  
 
Den största vägen i avrinningsområdet är E22 som passerar över Lyckebyån 700 
meter uppströms Karlskrona vattentäkt. Vägen är rekommenderad för farligt gods 
och i medel passerar 9800 fordon per dygn, varav ca 840 är tung trafik. För att 
förhindra spridning av föroreningar samlas vattnet från vägarna upp i brunnar 

                                                 
14 Strada, sjukhusrapporterad statistik 2005 - 2015 
15 Peter Jonasson (Karlskrona), Susanne Östangård (Emmaboda), Martin Envall (Lessebo) samtliga 
Trafikverket Region Sydost. 
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som leder det till dammar med fördröjningsmagasin och oljeavskiljare. Åtgärdat 
mitten på 1990-talet. 
 
Genom större delen av avrinningsområdet går väg 28 som sträcker sig från norr 
om Kosta till Karlskrona i söder. Vägen belastas av ca 2800 fordon per dygn norr 
om Vissefjärda men endast ca 700 fordon per dygn norr om Eriksmåla. Vägen är 
rekommenderad för farligt gods och passerar över Lyckebyåns huvudfåra på ett 
antal platser.  
 
Vid Broakulla/Hällasjö finns klaffluckor som går att stänga i händelse av olycka, 
åtgärdat.  
 
Vid Emmaboda passerar väg 28 Bjurbäcken. Här finns planer på åtgärder för att 
skydda vattnet.  
 
Mellan Fur och Muggetorp är åtgärder gjorda vid tre platser. Vatten leds i täta 
diken till sedimenteringsdammar med tät botten och klafflucka. 
Utloppsledningarnas lutningar är negativ och medger att eventuellt oljespill 
stannar kvar i dammen. Åtgärdat 2007.  
 
Väg 120 går i öst-västlig riktning genom Emmaboda och trafikeras av ca 3700 
fordon per dygn på den östra sidan av ån och ca 5800 fordon på den västra sidan 
av ån. Tunga fordon utgörs av 280 respektive 420 fordon per dygn. Åtgärder 
rekommenderas vid Lyckebyån i höjd med Emmaboda samt vid Bjurbäcken i 
Emmaboda. 
 
Väg 25 går genom Nybro, passerar Eriksmåla på sin väg mot Lessebo och 
trafikeras vid Eriksmåla av ca 2900 fordon per dygn varav 440 fordon är tung 
trafik. Cirkulationsplatsen i korsningen mellan väg 25 och 28 har täta diken och 
damm med klaffluckor. Öster om cirkulationsplatsen, vid våtmarken, finns 
kraftigare räcken samt kantsten och diken som leder vatten till dammar. Åtgärdat 
2009. 
 
Väg 520 passerar över Kyrksjön vid Vissefjärda, ca 1950 fordon per dygn 
passerar denna väg. Åtgärder rekommenderas vid bron. 
 
Väg 545 passerar norr om Getasjön, där passerar ca 160 fordon/dygn varav 9% 
tung trafik. Damm och klaffluckor finns anlagda. 
 
På väg 726 vid bron över Lyckebyån har kompletterats med täta diken, kantsten 
och fördröjnings magasin. 
 
Väg 725 mellan Karlskrona och Kättilsmåla har på strategiska ställen förstärkts.  
- I Augerumskvarn finns räcken, täta diken och kantsten. Vatten leds via brunnar 
till ett dagvattenmagasin som har öppen oljeavskiljare. Åtgärdat. 
- Vid Mariefors finns vägräcke, skevad väg som lutar från ån. Åtgärdat 2007. 
- Vid Lillån finns dammar med magasin och oljeavskiljare. Åtgärdat 2001. 
- I ån har 2 dammar gjorts för att kunna hindra spridning av föroreningar, 
åtgärdat. 
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Väg 1017 vid Kosta grundvattentäkt kommer att ses över. Åtgärd i form av 
tätning av dike är utförd. Kan finnas behov av fler åtgärder. 
 
I framtiden planeras åtgärderna på E22 vid Karlskrona att följas upp, för att 
utvärdera om de fungerar. Trafikverket skulle gärna se att täktens intagspunkt 
flyttas uppströms E22.  
 
Vägdagvattnet avvattnas av konstruktionstekniska skäl generellt via diken vilket 
kan innebära en snabb spridning av förorenat vatten i händelse av olycka med 
utsläpp av exempelvis bensin. Detta bör beaktas, framförallt där diken med 
vägdagvatten mynnar i vattendraget som rinner till Lyckebyån. Tungmetaller kan 
i någon mån tas omhand av det 10 cm översta skiktet i flacka slänter med tätt 
gräs. På strategiska platser bör dammar med avstängningsmöjligheter samt 
avkörningsskydd, täta diken mm övervägas. Vissa platser omnämns ovan, fler 
kan vara aktuella.  
 
Då salt inte fastläggs i marken utan löser sig i vatten försöker trafikverket att 
optimera saltgivningen för att minska spridningen av salt. Saltning sker främst 
när det är risk för halka och strös jämt på vägen. Salt i vatten är främst ett 
problem i grundvattentäkter medan ytvatten tenderar att spä ut salthalten. 
Restriktioner kan vara aktuella att diskutera speciellt för primära zoner. 
 
Järnväg 
Inom avrinningsområdet finns det två järnvägar, dels Kust till kustbanan som går 
mellan Karlskrona och Emmaboda, dels järnvägen Alvesta- Växjö-Skruv- 
Emmaboda-Kalmar.  
 
Nyligen har sträckan Karlskrona – Emmaboda rustats upp med bland annat fler 
mötesplatser och bättre standard vilket kan innebära ökad tågtrafik och högre 
hastighet. 
 
Under 2016 har det skett en ökning av tågtrafiken till följd av utbyggnad och 
förbättring av järnvägsnätet. Under vardagar passerar ca 50 persontåg på sträckan 
Skruv- Emmaboda- Nybro. Karlskrona-Emmaboda trafikeras av 32 persontåg.   
 
Föroreningar från järnvägsverksamhet kan härröra från ogräsbekämpnings-medel, 
impregnering av träsliprar, spill av olja och bränsle samt slitage av tåg och 
anläggning. Föroreningarna påträffas oftast på bangårdar, i lokstallar och 
verkstäder men även i banvallen. Det finns även risk för olyckor. 
 
Flygfält 
Inom avrinningsområdet finns två flygplatser som är belägna öster om Kosta 
respektive Emmaboda. Flygplatsen vid Kosta har fungerat som militärbas men 
används inte idag till regelbundna flygövningar men dock till annan militär 
verksamhet. Flygplatsen vid Emmaboda används till begränsad flygverksamhet 
samt för biltävlingar och andra evenemang. Även halkövningar för trafikskolan 
har periodvis förekommit. 
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Emmaboda flygplats avvattnas via Skutarydsbäcken och Gusemålabäcken till 
Lyckebyån strax nedströms Lindås. 
 
Risk för påverkan på yt- och grundvatten från flygplatser utgörs främst av 
hantering av petroleumprodukter och kemiska produkter som används i bränsle, 
vid avisning, vid rostskyddsbehandling mm samt utsläpp av luftföroreningar. 
Rester av bränsle, olja och eventuella brandsläcknings kemikalier kan finnas kvar 
vid flygplatserna. 
 
Bebyggelse 
Större delen av befolkningen i skyddsområdet är koncentrerad till samhällen vid 
vattnet. Olycksrisk föreligger vid exempelvis oljepåfyllning i enskilda tankar. 
Hos kommunernas tekniska kontor finns i dag några anmälda cisterner inom 
föreslaget skyddsområde. Det finns troligen även ett flertal icke anmälda cisterner 
inom skyddsområdet. 
 
Berg-och jordvärmeanläggningar kan påverka vattenkvaliteten vid vätskeläckage, 
bl. a. vid installation av nya anläggningar då risk finns för perforering av ett 
grundvattenskyddande jordlager eller förorening av grundvattnet vid borrning. 
Går värmeanläggningen sönder finns risk för att vätskan i anläggningen läcker ut 
och förorenar grundvattnet. Berg- och jordvärme anläggningar förekommer inom 
området och kräver anmälan. Det finns även ytvattenanläggningar inom området, 
även dessa kräver anmälan. 
 
Även olämplig hantering av kemikalier i industrier och privata hushåll kan vålla 
skada. Andra riskverksamheter är bensinstationer, biltvätt, skjutbanor, konstgräs, 
golfbanor, kyrkogårdar och motorkrossbana. Som komplement till 
skyddsföreskrifter kan exempelvis vissa bestämmelser införas i lokala 
hälsoskyddsordningar (se även dagvatten nedan). Andra exempel på 
riskminskning är att i samband med tillsyn och tillståndsgivning av miljöstörande 
verksamhet beakta riskerna för förorening av vattenförekomsten. 
 
Dagvatten 
Avledningen av regnvatten genom dagvattensystem av olika karaktär innebär 
snabb avledning av vatten från hårdgjorda ytor i samhällen till närmsta 
ytvattendrag. I några befintliga exploateringsområden och vid planering av nya 
tillskapas regelbundet någon form av reningsanordning, exempelvis 
sedimenteringsdammar. En speciell problematik består i att dagvatten inom flera 
samhällen samlas i ett ledningsnät som snabbt leder dagvattnet till 
utsläppspunkter i ån/biflöden. Därigenom blir ett grundläggande skydd i form av 
en 100 m skyddszon i anslutning till vattendraget ofullständigt beträffande 
tillförsel av föroreningar via dagvatten. Det bedöms emellertid inte vara 
motiverat att i dessa fall inordna hela samhällena i skyddsområdet, däremot tar vi 
hänsyn till utsläppspunkter. Detta förhållande motiverar i ännu högre grad ovan 
nämnda arbete med att tillskapa någon form av dammar i anslutning till 
dagvattenutsläpp såsom exempelvis skett vid Utvägen i Lindås.  
 
Som komplement till skyddsföreskrifter bör även vissa restriktioner såsom förbud 
mot biltvätt med användning av kemikalier på hårdgjorda ytor införas även i de 
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lokala hälsoskyddsordningarna, eftersom det rinner vidare i dagvattenledningar 
som kan ha utlopp som slutligen påverkar Lyckebyån med tillflöden. I Bilaga 7 b 
– g finns kartor där kommunala dagvattenutlopp är redovisade, kortfattad 
beskrivning återfinns även i Bilaga 7 h – k. Dessa utloppspunkter har beaktats 
vid avgränsningen av skyddszonerna. 
 
Avlopp 
Av de ca 20 500 personer som bor inom avrinningsområdet är ca  
hälften anslutna till kommunalt avlopp, som generellt finns i samhällen. I figur 
21 redovisas avloppsreningsverk inom avrinningsområdet, där Lyckebyån eller 
någon av Lyckebyåns biflöden är recipient. I Bilaga 8a redovisas områden som 
är anslutna till kommunalt avloppsreningsverk och avloppsreningsverkens 
utsläppspunkter.  
 
Reningsverken är dimensionerade för att minska halten av fosfor, kväve och 
organiskt material, men avloppsvattnet innehåller ofta även virus, läkemedel,  
hormoner mm. Översyn görs kontinuerligt för att förbättra avloppsreningsverken. 
I Karlskrona har ett program tagits fram för att minska på antalet 
avloppsreningsverk som har Lyckebyån som recipient. Beslut har fattats att det är 
bättre miljömässigt såväl som ekonomiskt att lägga ned mindre 
avloppsreningsverk. Kättilsmåla lades ned hösten 2015 och är nu ansluten till 
Koholmens ARV.  Strömsberg kommer inom snar framtid att läggas ned. 
 
De som inte har kommunalt avlopp har enskilda avlopp, vilket ger en diffus 
belastning på Lyckebyån. Beroende på typ av anläggning, markförhållanden, 
belastning mm så varierar påverkan på Lyckebyån.  
 
I Karlskrona har totalt 359 avlopp inventerats, Arbete pågår med att bearbeta 
resultatet av inventeringen.  
 
I Emmaboda har totalt 734 avlopp inventerats, de flesta har även statusklassats.  
 
I Lessebo har 75 avlopp inventerats och statusklassats.  
 
Av de inventerade avloppen ligger totalt ca 150 inom föreslagen sekundär zon 
samt ca 10 inom/nära någon av de föreslagna primära zonerna, flertalet av dessa 
ligger i primär zon för Getasjö. Inga detaljstudier avseende standard 
avloppsanläggning eller läge infiltration redovisas här  I Bilaga 8b redovisas de 
enskilda avlopp som har inventerats i Lyckebyåns avrinningsområde (fram till 
dec 2015) som bedöms ligga inom föreslaget skyddsområde. Det kan dock finnas 
fler som inte har inventerats ännu. 
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Figur 21 Avloppsreningsverk inom Lyckebyåns avrinningsområde 2015.  
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Föroreningsbelastande verksamheter 
Inom avrinningsområdet finns det ett antal punktkällor som påverkar Lyckebyån. 
De utgörs av industrier, glasbruk/glasindustri, kommunala avloppsreningsverk, 
avfallsupplag, dagvatten från samhällen mm. Sammanställningen baseras på 
uppgifter från respektive länsstyrelse (MIFO), miljökontor och VA-avdelning.  
 
Mindre verksamhet som rör tvätthall, drivmedel och verkstad är ej 
tillståndspliktig. För att även få med dessa verksamheter har sökning gjorts 16, 
resultaten redovisas enbart på karta.  
 
En sammanställning (kommunvis) av tillståndsprövade verksamheter och andra 
bedömda riskobjekt inom Lyckebyåns avrinningsområde redovisas på kartor i 
Bilaga 7 b – g. Kortfattad beskrivning återfinns även i Bilaga 7 h – k. 
 
Lyckebyån är till stor del reglerad, se figur 6 och används även för elproduktion, 
Totalt är det sju regleringar som rör elproduktion, se även bilaga 4.  
 
Gamla glasbrukstippar orsakar miljöproblem. Långsamt rör sig tungmetaller mot 
ån och halterna har ökat sedan slutet på 1990-talet. Undersökningen17 av 
glasbruksobjekten Kosta, Transjö, Åfors, Johansfors och Skrufs Glasbruk, 
Emmaboda glasverk samt Åfors glasdeponi visar på begränsad 
föroreningspåverkan i Lyckebyån. Tydligt förhöjda halter av metaller återfanns 
vid begränsade områden i diket nedströms Emmaboda glasverk samt våtmark och 
åfåra nedströms Åfors. Spridda föroreningar med höga metallhalter finns 
nedströms glasbruken i Kosta, Johansfors och i viss mån även i Skruv. Måttligt 
höga halter av arsenik och kadmium återfanns i Transjön nedströms Transjö 
glasbruk. Nedströms Lindås är blyhalten signifikant högre än i andra provpunkter 
i ån. Fortsatt uppföljning med koppling till glasbruk, skjutbanor (bland annat 
strax nordväst om Mjusjön), dagvatten från gator och vägar samt lakvatten från 
äldre deponi är angeläget. 
 
Lyckebyån påverkas även av diffusa utsläpp från skogsbruk och luft-
transporterade föroreningar. 
 
Eftersom det har noterats att blyhalten tenderar att öka nerströms platser där det 
finns skjutbanor är det extra angeläget att tillsyn och tillståndsgivning beaktar 
detta och att rimliga villkor utfärdas. Det kan även motivera prioritering av sådant 
objekt vid genomgången av s.k. MIFO-objekt (se ovan). 
 
 
Djurhållning och jordbruk 
Djurhållning och verksamhet som hör därtill kan innebära risk för vattentäkten, 
främst genom gödselspridning och bekämpningsmedelsanvändning. Inom 
Lyckebyåns avrinningsområde är det bara ca 8 % av marken som är jordbruks-
mark. Det finns inte heller så många gårdar med djurbesättningar som större än 
100 djurenheter. Avseende djurhållning och lantbruk så är det generellt bedömt 

                                                 
16 Eniro.se och Hitta.se 
17 Kalmar länsstyrelse, 2007, Glasbruksprojektet, Sedimentundersökningar av sex glasbruksåar Lyckebyån, 
Torbjörn och Karl Holmström Ekologgruppen i Landskrona AB 
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att dessa återfinns där det är redovisat åkermark på fastighetskartan. Vissa 
lantbruk är dock även upptagna i sammanställningen bilaga 7 h - k. 
I huvudsak återfinns jordbruksmarken i de södra delarna av Lyckebyån, figur 22o 
23, se även kartor bilaga 7 b –g.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 22 Markanvändning i 
anslutning till Lyckeby och 
Avelsgärde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23 Markanvändning i 
anslutning till Kättilsmåla 

 
Gödsel, strandbete och avloppsvatten kan orsaka problem med bakterier och 
virus. En stor potentiell risk är smittspridning i samband med virus, då detta i 
dagsläget ej går att hantera så att man får ett tjänligt dricksvatten. Hantering och 
utsläpp av behandlat avlopp bör ses över såväl som djurhållning invid vattendrag 
inklusive bete invid vattendrag (går djuren ned till vattnet för att dricka eller finns 
det bevattningsanordningar), hantering, lagring och spridning av gödsel inom 
primär zon.  
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Skogsbruk 
Såsom tidigare beskrivits är ett av de allvarligaste problemen för 
vattenproduktion baserat på Lyckebyåns vatten den ökande brunifieringen av 
vattnet. Även om forskningen inom området än så länge är ofullständig tyder 
hittills vunna erfarenheter på att kalavverkning inom skogsbruket och då i 
synnerhet om det sker i direkt anslutning till vattendraget ökar avgången av 
humus till vattnet. Vidare innebär förekomsten av markavvattning inom 
skogsbruket ökad humusförekomst i vattnet. Etablerande av kantzoner vid 
avverkning alternativt att det inom kantzoner enbart får gallras (avverkning utförs 
som blädning) samt att rimliga villkor i samband med tillsyn och 
tillståndsgivning utfärdas i samverkan med Skogsstyrelsen. I samband med 
anmälningsplikt till Skogsstyrelsen för slutavverkning (område större än 0,5 ha) 
måste även huvudman få information om detta samt ha möjlighet att påverka 
beslutet. Det bör ställas krav på hur slutavverkning ska utföras för att minska 
risken för negativ påverkan på ytvattnet.  
 
Markavvattningsföretag 
I samband med förrättningen för etableringen av Lyckebyåns vattenförbund 
inventerades samtliga markavvattningsföretag och dessa är därmed även 
medlemmar i vattenförbundet, se tabell 7. Eftersom markavvattningen innebär 
öppna eller slutna dräneringssystem bidrar detta till risken för ökad humusavgång 
och en ökad brunifiering. Rimliga villkor i samband med underhåll av etablerade 
avvattningsföretag bör alltid övervägas men inga särskilda bestämmelser bedöms 
motiverade att införas i skyddsföreskrifterna. 
 
Tabell 7 Markavvattningsföretag (uppgifter från Lyckebyåns vattenförbund). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markarbeten 
Markarbeten såsom olika typer av schaktarbeten kan vid olika tillfällen 
förekomma. Verksamhetsutövaren måste vara medveten om risken av 
föroreningsspridning, oftast i form av petroleumprodukter. Vid markarbeten bör 
alltid ett minsta avstånd till högsta grundvattenstånd sparas. Anmälningsplikt bör 
ingå i skyddsföreskrifter som innebär styrning av maskinanvändning och 
drivmedelsförråd samt allmän försiktighet. Detta bör dessutom beaktas i samband 
med tillsyn och tillståndsgivning enligt annan lagstiftning. 
 

Markavvattningsföretag År 

Löften, Harebosjön torrläggningsföretag (flera 
torrläggningsföretag) 

1915-1920 

Bjurbäckens torrläggningsföretag  1924 

Långasjö torrläggningsföretag 1929 

Emmaboda, Gusemåla m fl. reglering i Lyckebyån  

(Emmabo – Kyrkeby) 

1910 

Ödevata torrläggningsföretag 1929 

Vattenledningsföretaget Lyckebyån mellan Bånga damm och 
Fursjön 

1938 
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Täktverksamhet 
Täktverksamheter medför ett tunnare lager av skyddande jord över grundvattnet 
och den underliggande berggrunden. Grundvattnet och sprickor i berget kan 
snabbt föra med sig föroreningar till ytvattnet liksom eventuell bortledning av 
ytvatten från täktbottnen. I avrinningsområdet finns morän-, grus och 
sandtäkter18. Nedan redovisas de täkter som ligger relativt nära Lyckebyån med 
biflöden. Avstånd bedömt utifrån angivet centrum på kartan utan hänsyn till 
täktens verkliga utbredning. 
 

 Visjön 1.1, naturgrustäkt, minst 250 m från biflöde. Driften är nyligen 
nedlagd 

 Slätthult 4:2, moräntäkt norr om Skruv, Slätthult, ca 150 m från 
vattendrag, tillstånd till 2014 

 Transjö 1:2, naturgrustäkt, ca 350 m från vattendrag, tillstånd till 2018 
 Yggersryd 1:11, naturgrustäkt norr om Eriksmåla, ca 1,5 km från 

vattendrag, tillstånd till 2013 
 Harebo 2:9, naturgrustäkt norr om Långasjö, sydväst om Emmaboda, ca 

140 m från biflöde, tillstånd till 2013 
 Harebo 2:9, bergtäkt norr om Långasjö, sydväst om Emmaboda, ca 250 m 

från vattendrag, tillstånd till 2013 
 Skutaryd 2:8, moräntäkt öster om Emmaboda, ca 1 km från Lyckebyån, 

tillstånd till 2014. Söker nytt tillstånd. 
 Vastansmåla 1:2, naturgrustäkt sydväst om Vissefjärda (nordväst om 

Saleboda), ca 300 m från vattendrag, tillståndet gick ut 2008 
 Båldön 4:1, moräntäkt mellan Vissefjärda och Saleboda, ca 600 m från 

vattendrag. Tillstånd till 2011 
 Sillhövda 3:1, moräntäkt vid Kroksjön, öster om Holmsjö, ca 300 m från 

sjö. Tillstånd till 2013 
 Augerum 1:1, bergtäkt vid Kättilsmåla, Krokebro, ca 250 m från 

vattendrag, tillstånd till 2018 
 
Inom 100 m från strandlinje finns det inom Lyckebyåns huvudfåra eller större 
biflöden i dagsläget ingen aktiv täktverksamhet. Däremot förekommer flera 
husbehovstäkter. Ett flertal stora men avslutade naturgrustäkter finns bland annat 
vid Bodaskogssjön, söder om Broakulla/Johansfors och vid Lindås.  
 
Generellt införs bestämmelser om att inga nya täkter tillåts inom föreslaget 
vattenskyddsområde i skyddsföreskrifterna. 
 
 

4.6 Riskanalys 

Baserat på beskrivningen av de inventeringar av potentiella risker inom 
Lyckebyåns avrinningsområde och då i synnerhet inom föreslaget skyddsområde 
samt identifiering av konsekvenserna i det fall dessa risker blir realitet har en 
sammanställning av dessa risker samt en beskrivning av påverkan med en analys 
av effekterna formulerats i tabell 8. Härvid kommenteras i vilken mån dessa 
                                                 

18 Uppgifter hämtade från SGU kartvisare för ballast och materialförsörjning 
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faktorer är lämpliga och möjliga att beakta i skyddsföreskrifter för vattentäkter 
enligt Miljöbalken. I sammanställningen ges även kommentarer till samband med 
annan relevant och berörd lagstiftning samt andra aktiviteter såsom beredskaps-
planer. 
 
Tabell 8 Sammanställning av risker, påverkan/analys samt kopplingen till 
skyddsföreskrifter respektive andra lagrum och planeringsarbeten. 

Risk Påverkan/analys Skydd via föreskrift Beredskapsplan/ 
åtgärdsplan 
Kompletterande 
lagstiftning 

Vatten-
verksamhet 

Arbeten i vatten kan 
innebära oplanerade 
utsläpp och allmän 
påverkan på 
vattenkvaliteten. 

Beaktas i skydds-
föreskrifterna  
 
Se  §§3, 12.1 

Beaktas i kommande 
planering. 

Sabotage Kan innebära driftsavbrott 
i både kort och långt 
perspektiv. 

Nej Beaktas i kommande 
beredskapsplanering 
och 
vattenförsörjningsplan. 

Klimat-
förändringar 

Kommande högre 
högvattenföringar har 
beaktats i avgränsningen 
av skyddsområdet, såväl 
sekundär som primär zon. 
Längre torrperioder kan 
förutom otillräcklig 
vattenmängd leda till ökad 
utlakning av organiska 
ämnen, metaller mm. 

Nej Längre torrperioder med 
åtföljande vattenbrist 
behandlas i kommande 
beredskapsplaner, 
vattenförsörjnings-
planering och Risk- och 
sårbarhetsarbete. 

Vägar Inventering av statistik 
över olyckor har 
sammanställts. Påverkan 
främst vid olyckor men 
även diffus påverkan 
särskilt vid kort rinntid 
(trafik och kemikalier för 
driften). 
 

Kemiska produkter 
beaktas i 
skyddsföreskrifterna  
Se §§§4 
 
Restriktioner för 
väganvändningen kan 
inte styras genom 
skyddsföreskrifter. 

Beaktas i kommande 
planering och 
åtgärdsplaner.  
 
Vissa känsliga 
vägavsnitt har redan i 
samverkan med 
Trafikverket åtgärdats. 
Prioritet för den primära 
zonen.  
Det finns beredskaps-
planer för vissa 
vägavsnitt. 

Järnväg Såväl olycksrisker som 
påverkan från driften 
(kemikalieanvändning och 
materialval). 

Kemikalie-användningen 
beaktas i skyddsföre-
skrifterna  
 
Se §§§4 
 

Beaktas i kommande 
planering. 

Flygfält Risker främst relaterade 
till driften av Emmaboda 
flygplats men även 
militärens fält i Kosta.  

Beaktas inte med 
skyddsföreskrifter utan 
vid tillåtlighetsprövning 
av verksamheten. 

Beaktas i kommande 
åtgärdsplanering samt 
översiktsplanering och 
MIFO-uppföljning 
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Risk Påverkan/analys Skydd via föreskrift Beredskapsplan/ 

åtgärdsplan 
Kompletterande 
lagstiftning 

Bebyggelse All bebyggelse innebär 
risker i och med aktiviteter 
som är kopplade till 
boende och verksamhet t 
ex trafik, biltvätt, 
värmepumpanläggningar, 
kemikalieanvändning.  
 
Planläggning för 
tillkommande bebyggelse 
bör beakta 
skyddsbehovet, främst 
primär zon. 

Vissa begränsningar 
regleras genom 
föreskrifter.  
 
Se §§§ 9, 10. 
 
Inte relevant att styra 
den allmänna 
bebyggelseutvecklingen 
direkt via skydds-
föreskrifter. 

Bör främst regleras 
genom PBL vid 
planläggning och 
bygglov. 

Dagvatten Kan påverka den 
allmänna vattenkvaliteten 
men även innebära ökad 
risk för utsläpp vid 
olyckor. 
Som ett minimum bör 
förorenat dagvatten-
utsläpp föregås av någon 
form av rening/ 
uppsamling, sekundär och 
primär zon.  

Kan eventuellt regleras 
med skyddsföreskrifter.  
 
Se §§§ 6 

Bör främst regleras 
genom PBL vid ny 
planläggning. 
I Karlskrona arbetar man 
med en dagvattenpolicy 
samt bestämmelser i 
hälsoskyddsförordninge. 
I Emmaboda och 
Lessebo arbetar man 
kontinuerligt med 
dagvattenhanteringen. 

Spillvatten Spillvatten påverkar den 
allmänna vattenkvaliteten 
med näringsämnen, 
tungmetaller och 
kemikalier såsom 
läkemedelsrester. Vidare 
finns risk för påverkan 
genom bakterier och 
parasiter. 
Ett flertal utsläppspunkter 
för behandlat spillvatten 
från reningsverk 
förekommer. 
 
Med hänsyn till 
skyddsområdet bör 
kommande tillstånds-
prövningar ta hänsyn till 
riskerna för dricksvattnet.  

Utsläpp kan regleras 
genom 
skyddsföreskrifter. 
 
Se §§§ 6 

Inventering av enskilda 
avlopp bör genom 
prioritet behandla 
skyddsbehovet. 

Miljöfarlig 
verksamhet 
”Industri-
verksamhet” 

Kan påverka den 
allmänna vattenkvaliteten 
genom utsläpp av 
föroreningar inkl. utsläpp 
vid olyckor. Särskilda 
förteckningar redovisas i 
karta och tabell i bilaga 7. 
 

Utsläpp kan regleras 
genom 
skyddsföreskrifter. 
 
Se §§§ 12 

Alla verksamheter med 
potentiell miljöpåverkan 
bör ges löpande tillsyn 
samt vid kompletterande 
prövning beakta 
skyddsbehovet. 
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Risk Påverkan/analys Skydd via föreskrift Beredskapsplan/ 

åtgärdsplan 
Kompletterande 
lagstiftning 

MIFO 
(miljö-
identifierade 
förorenade 
områden) 

Speciellt angeläget att 
gamla deponier/ 
utfyllnader vid glasbruk 
åtgärdas. 

Kan till viss del regleras 
genom föreskrifter för 
markarbeten och 
utsläpp 

Fortsatt MIFO-
uppföljning bör beakta 
skyddsbehovet och 
samordnas med 
beredskapsplaner för 
vattenskyddet. 
 

Djurhållning/ 
jordbruk 

Kan påverka den 
allmänna vattenkvaliteten 
med fosfor och kväve 
men även mikrobiologiskt 
och kemikalierester. 
 

Restriktioner för 
djurhållning inom primär 
skyddszon. 
Begränsning av 
användning av 
kemikalier och 
gödningsämnen genom 
skyddsföreskrifter. 
 
Se §§§ 4, 5 

Generellt skyddsavstånd 
för spridning 
bekämpningsmedel och 
näringsämnen invid 
vattendrag. Dels för att 
minimera risken för 
vindavdrift, dels för att 
erhålla zon som minskar 
risken för läckage av 
näringsämnen och 
bekämpningsmedel.  

Skogsbruk En ökad brunifiering (ökad 
halt organiska 
ämnen/humus) av åns 
vatten har konstaterats 
under en följd av år, vilket 
kraftigt påverkar 
förutsättningarna för 
dricksvattenproduktionen. 
 
Senare års forskning 
tyder på att skogsbruket 
och då främst slutav-
verkning i närheten av 
vattendraget har stor 
betydelse för denna 
brunifiering. 

Restriktioner för 
användning av 
kemikalier och 
gödningsämnen 
upplagsplatser för 
skogsprodukter, hänsyn 
vid slutavverkning och 
markbehandling inom 
skyddsområdet. 
 
 
Se §§§ 4, 5, 8 

Beaktas även vid 
anmälan till 
Skogsstyrelsen om 
slutavverkning större än 
0,5 ha. Viktigt att 
anmälningar om 
skogsavverkning även 
kommer till huvudman. 
Slutavverkning och 
markbehandling ska 
beaktas 
 
Generellt skyddsavstånd 
för spridning 
bekämpningsmedel och 
näringsämnen invid 
vattendrag. Dels för att 
minimera risken för 
vindavdrift, dels för att 
erhålla zon som minskar 
risken för läckage av 
näringsämnen och 
bekämpningsmedel.  

Markarbeten Allmänna risker speciellt 
inom primär zon, särskilt 
utsläpp av 
petroleumprodukter. 
Restriktioner samt 
information vid alla 
markarbeten, speciellt i 
samband med marklov. 

Restriktioner i 
skyddsföreskrifter.  
 
Se §§§ 4, 9 

Krav på miljöplaner i 
samband med 
tillåtlighetsprövning. 
 
Krav och 
försiktighetsmått på 
utförande av 
markentrentreprenader. 
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Risk Påverkan/analys Skydd via föreskrift Beredskapsplan/ 

åtgärdsplan 
Kompletterande 
lagstiftning 

Täkt-
verksamhet 

Förkortar strömningstiden 
via yt- och grundvatten-
avrinningen till 
skyddsområdet, speciellt 
inom primär zon. 
 

Restriktioner i 
skyddsföreskrifter.  
 
Se §§§ 9 

Tillsyn löpande vid 
pågående täkt-
verksamhet samt beakta 
skyddsbehovet vid 
prövning av nya täkter 
inkl. husbehovstäkter. 

Motorfordon 
på sjöar 

Risk för haverier med 
läckage från fordon/båtar. 
Risk med fordon som kör 
igenom is. 

Restriktioner med 
undantag för nödvändigt 
skogsbruk. 
 
Se §§§ 11 
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5 AVGRÄNSNING VATTENSKYDDSOMRÅDE 

5.1 Allmänt 

Huvudprincipen är att skyddsområdet skall omfatta hela tillrinningsområdet. Om 
ett mindre område avgränsas måste riskerna utanför vattenskyddsområdet vara 
acceptabla. Avgränsningen bör då baseras på en bedömning av naturliga och 
tekniska barriärer samt potentiella riskobjekt i tillrinningsområdet. 
 
Avgränsning av ett skyddsområde för en ytvattentäkt bör baseras på en 
kombination av flera principer såsom: 
 

 Topografisk avgränsning, ytvattendelar 
 Buffertzon kring vattendrag 
 Fasta rinntider i vattensystemet 
 Sårbarhetsbedömningar och –klassificeringar 
 Empiriska erfarenheter 
 Risker/riskacceptans 

 
Vid avgränsning av vattenskyddsområde för ytvatten utgår man från mark- och 
vattenförhållanden (topografi, hydrografi, geologi, hydrogeologi, sårbarhet etc.), 
riskobjekt, tillgänglig data mm. Utifrån denna information görs risk-
bedömningar/analyser av tillrinningsområdets sårbarhet samt existerande och 
potentiella riskobjekt. Riskerna vägs sedan mot naturliga och tekniska barriärer. 
Naturliga barriärer kan vara rinntid och utspädning, medan tekniska barriärer kan 
vara varningssystem, larm eller fysiska skydd. 
 

5.2 Skyddszoner, allmänna principer 

Vattenskyddsområden kan avgränsas i olika skyddszoner, då det behövs olika 
restriktioner inom olika delar av vattenskyddsområdet. De olika zonerna benämns 
enligt handbok 2101:5 för 

 vattentäktszon 

 primär skyddszon 

 sekundär skyddszon 

 tertiär skyddszon  
 
Vattentäktszon 
Kring uttagsområdet (råvattenintaget) i vattendraget/sjön skall det principiellt 
anges ett område såsom vattentäktszon. Inom detta område får endast verksamhet 
till följd av vattentäkt bedrivas. Vattentäktszonen skall skyddas på lämpligt sätt, 
exempelvis med inhägnad och/eller markeras med bojar/länsor.  



Lyckebyåns skyddsområde, Arbetsmaterial 170109.doc  Datum: 2017-01-09 

  

- 52 - 

Primär skyddzon 
Den primära skyddszonen ska principiellt avgränsas på ett sådant sätt att 
föroreningen hinner upptäckas och åtgärder vidtas innan föroreningen når 
uttagspunkten. Den rekommenderade rinntiden är 12 timmar, baserat på 
högvattenflöde. Kortare rinntid kan motiveras om det finns tillgång till bra 
varningssystem och snabba motåtgärder. Saknas daglig tillsyn eller 
varningssystem kan en längre rinntid vara nödvändig.  
Strandzonen utgör en mycket viktig barriär för att reducera och förhindra 
föroreningar från att nå ytvattendraget/sjön. Den bör vara minst 50 meter bred 
och omfatta alla tillflöden i form av åar, bäckar samt större diken och täckdiken 
från vilka rinntiden till vattentäktszonen är beräknad till 12 timmar.  
 
Sekundär skyddszon 
Den sekundära zonen ger principiellt ett förstärkt skydd mot föroreningar och ska 
skydda ytvattendraget/sjön från föroreningsspridning via avrinning direkt på 
marken och/eller via grundvattnet.  
 
Området för den sekundära skyddszonen bör vara så stort att uppehållstiden för 
ytvattnet från sekundära skyddszonens yttre gräns till primära skyddszonen har en 
beräknad uppehållstid om max 12 timmar beräknat på högvattenföring, vilket 
innebär ca 24 timmar till uttagspunkt.  
 
skyddet ska motsvara en uppehållstid för grundvattnet motsvarande 100 dygn 
dock minst ett 100 m brett markområde kring aktuella ytvatten.  
 
Tertiär skyddszon 
Den tertiära skyddszonen omfattar de delar av vattenskyddsområdet som inte 
omfattas av övriga zoner.  

 

5.3 Föreslaget skyddsområde för Lyckebyån 

Här nedan redovisas motiveringar för föreslagen avgränsning av 
vattenskyddsområde runt Lyckebyån. Motivet till avgränsningarna baseras på 
genomförda inventeringar och utförda riskanalyser. 
 
Under framtagandet av skyddsområde för Lyckebyån har förslag om både primär 
och sekundär skyddszon diskuterats, samt behovet av tertiär zon. Detta har 
sammanvägts med de potentiella riskerna samt sett till att det är önskvärt med ett 
skydd för Lyckebyån som en råvattenresurs till nuvarande och framtida 
kommunal dricksvattenförsörjning.  
 
Baserat på redovisade risker och konsekvensanalyser inklusive rinntider till de 
olika uttagspunkterna har olika delsträckor i Lyckebyåns huvudfåra och större 
biflöde, se figur 24 diskuteras i vilken mån de bör ingå med primär och eller 
sekundär skyddszon, se tabell 9 - 12 . På motsvarande sätt har mindre biflöden 
gåtts igenom, se figur 25 och bedömts om och i vilken omfattning de bör ingå i 
en primär eller sekundär skyddszon, se tabell 13 - 15. Tabellerna redovisar vilka 
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uttagspunkter som berörs samt inom vilken kommun de olika delsträckorna 
administrativt är belägna. 
 
Vattentäktszon 
Vid de kommunala uttagspunkterna i Lyckeby, Lindås, Getasjö samt Kosta har 
det inte bedömts motiverat att i praktiken avgränsa en vattentäktszon med bojar 
el dyl. eftersom någon båttrafik inte är aktuell i sammanhanget. Det bedöms 
dessutom vara omotiverat att tydligt informera om läget för dessa strategiska 
platser. Trots detta så har det bedömts vara av intresse att ha med 
vattentäktszonen, för att möjliggöra för huvudmannen att tydliggöra behovet av 
skydd. 
 
Primär skyddszon 
I direkt närhet till respektive uttagspunkt sker komplettering med primär zon 
samt i vissa fall även utöka den sekundära zonen.  I detta fall har en 
sammanvägning av risk och sårbarhet lett till avgränsningen i närheten av 
uttagspunkterna. Beroende på lokala förhållanden inkl. förutsättningar för 
åtgärder genom beredskapsplanering är i vissa fall rinntiden för den primära 
zonen kortare än vad handboken rekommenderar. I vissa fall finns det 
grundvattentäkter i direkt anslutning till Lyckebyån, samordning av gränserna är 
önskvärt för att undvika dubbelregleringar. En sådan samordning kommer att ske 
i samband med utformning av skyddsområden för aktuella grundvattentäkter. 
Med hänsyn till de olika förutsättningarna vid respektive uttagspunkt har 
platsspecifika föreskrifter utformats för de fyra uttagspunkterna vad gäller den 
primära zonen. Aktuella primära zoner har avgränsats till 50 m på ömse sidor från 
strandlinjen i huvudfåran samt vissa strategiska biflöden. 
 
Sekundär skyddszon 
Den sekundära skyddszonen omfattar 100 m på ömse sidor från strandlinjen i 
huvudfåran och delar av vissa större biflöden. Det bedöms vara lämpligt och 
tillräckligt med en zon på 100 m utan att titta närmare på barriären för 
grundvattenströmning samt dräneringar. Beträffande skyddsföreskrifter för 
närliggande grundvattentäkter se kap 3.1. 
 
Tertiär skyddszon 
För Lyckebyån har det inte bedömts motiverat att inrätta en tertiär skyddszon 
eftersom inventeringarna och analyserna leder till att aktuella risker är små inom 
de områden som inte omfattas av den sekundära zonen. 
 
Kommentarer 
Skyddsområde innefattar ca 90 km2 utav Lyckebyåns avrinningsområde som 
totalt är på ca 810 km2. Utav föreslaget skyddsområde är  

- ca 11,2 km2 primär zon Karlskrona 
- ca 2,7 km2 primär zon Lindås 
- ca 3,9 km2, primär zon Getasjö 
- ca 3,7 km2, primär zon Kosta 
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Det nu redovisade skyddsområdet bedöms vara tillfyllest sett till att sjöar, 
dammar, oljefilter, varningssystem mm längs ån och dess biflöden utgör naturliga 
och tekniska barriärer vilka i någon mån förlänger ytvattnets strömningstid och 
hindrar förorening att nå uttagspunkterna.  
 
Av utförd riskinventering, se kap 4 framgår att de allvarligaste presumtiva 
föroreningsriskerna utgörs i huvudsak av vägar, dagvatten, reningsverk, enskilda 
avlopp, industri, jordbruk och djur. Dessutom är det övergripande problemet med 
ökad brunifiering av vattnet det kanske allvarligaste problemet för den framtida 
produktionen av dricksvatten. I nuläget bedöms skogsbruket ha ett avgörande 
inflytande på detta problem, speciellt om kalavverkning bedrivs i nära anslutning 
till vattendraget. I samband med anmälningsplikt till Skogsstyrelsen för 
slutavverkning (område större än 0,5 ha) måste även huvudman få information 
om detta samt ha möjlighet att påverka beslutet. Det bör ställas krav på hur 
slutavverkning ska utföras för att minska risken för negativ påverkan på ytvattnet. 
Detta kan såväl innebära restriktioner hur man lägger upp stickvägar som 
markberedning samt bekämpningsmedel på plantor. Skyddsföreskrifter avseende 
detta inom sekundär skyddszon. 
 
Gränsen för vattenskyddet föreslås omfatta Lyckebyåns huvudfåra med sjöar och 
vissa större biflöden. Skyddsområdet innefattar 100 m ut från strandlinje vid 
normalt vattenstånd. Kartor över förslaget skyddsområde finns i plansch 1 – 16. I 
samband med markering av skyddsområdet har det ej beaktats huruvida 
gränsdragningen är olämplig sett till brukaraspekter, såsom om det korsar en 
ladugårdsplan eller t.o.m. är dragen genom en byggnad.  
 
Lyckebyåns skydd kommer att ge ett grundläggande och gemensamt skydd för 
samtliga uttagspunkter av ytvatten för kommunal dricksvattenproduktion 
avseende sekundär zon. I anslutning till respektive uttagspunkt 
(Lyckeby/Karlskrona, Lindås, Getasjökvarn och Kosta) kompletteras det med 
specifika föreskrifter för primära skyddszoner vad avser ytvattnet i anslutning till 
respektive uttagspunkt.  
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Figur 24 Lyckebyåns huvudfåra med beskrivna delsträckor. 
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Tabell 9 Sammanställning av risker på delsträckor huvudfåra/stora biflöden. Baserat på 
uttagspunkt Lyckeby 

Nr Delsträcka namn Kommentar avseende 
markanvändning och risker 

Skyddsområde motiverat 

 
Karlskrona kommun  
L1 Lyckeby – 

Biskopsberg/Rävsjön 
Betydande jordbruksmark. Väg E22 
korsar ån, åtgärder vidtagits av 
Trafikverket. Väg 725 längs stor del av 
ån, vissa skyddsåtgärder har vidtagits av 
Trafikverket. Uttagspunkt för 
infiltrationsvatten. 

Ja primär zon, kort rinntid. 

L2 Lillån Jordbruksmark. Väg 725 längs med ån. Ja primär zon, kort rinntid. 
L3 Rävsjön, Mörtsjön, St 

Åsjön, Olljungen, St 
Havsjön 

Viktiga regleringsmagasin med viss 
fördröjningsmöjlighet men också 
kortvariga reservmagasin. 

Ja primär zon, kort rinntid 
även om viss utjämning i 
sjöarna. Särskilt strategiska 
skäl. 

L4 Olljungen - 
Västersjön 

Huvudsakligen skogsmark.  
Väg 28 korsar ån vid Fur.  
Stora markavvattningsföretag 
(sjösänkningar) 

Ja sekundär zon. Mer än 12 
tim och utjämnande sjöar. 

 
Emmaboda kommun  
L5 Västersjön - Kyrksjön Huvudsakligen skogsmark. Ja sekundär zon.  

Mer än 12 tim och 
utjämnande sjöar. 

L6 Kyrksjön Väg 520 korsar ån i Vissefjärda. 
Vissefjärda samhälle. 
Avloppsreningsverk. Golfbana. 
Kyrkogård. Djurhållning 

Ja sekundär zon.  
Mer än 24 tim och 
utjämnande sjöar men 
framtida högvattenföringar 
bedöms förkorta rinntiden. 

L7 Kyrksjön -
Linneforsån 

Vissefjärda samhälle. Motorbana i 
närheten. 

Ja sekundär zon.  
Mer än 24 tim och 
utjämnande sjöar men 
framtida högvattenföringar 
bedöms förkorta rinntiden. 

L8 Linneforsån med 
sjön Törn 

Strategiskt regleringsmagasin för 
Karlskrona. 

Ja sekundär zon.  
Mer än 24 tim och nedströms 
finns utjämnande sjöar. 
Framtida högvattenföringar 
bedöms förkorta rinntiden. 
Svårt komma åt en 
förorening i stort magasin. 

L9 Linneforsån - 
Bjurbäcken 

Betydande jordbruksmark.  
Väg 28 korsar ån. Avloppsreningsverk. 
Industrier 

Ja sekundär zon.  
Mer än 24 tim och nedströms 
finns utjämnande sjöar. 
Framtida högvattenföringar 
bedöms förkorta rinntiden. 

L10 Gusemålabäcken, 
Skutarydsbäcken 

Påtaglig jordbruksmark i nedre delarna. 
Emmaboda flygplats avvattnas. Väg 120 
korsar bäckarna. 

Ja sekundär zon. 
Mer än 24 tim och nedströms 
finns utjämnande sjöar. 
Framtida högvattenföringar 
bedöms förkorta rinntiden. 

L11 Bjurbäcken genom 
Emmaboda 

Omfattande industri och tätort.  
 Väg 28, väg 120 och järnväg inkl. 
station. 

Ja sekundär zon.  
Mer än 24 tim och nedströms 
finns utjämnande sjöar. 
Framtida högvattenföringar 
bedöms förkorta rinntiden. 
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L12 Bjurbäcken - Mjusjön Omfattande industri och tätort.  
Väg 120 och järnväg. 

Ja sekundär zon.  
Mer än 24 tim och nedströms 
finns utjämnande sjöar. 
Framtida högvattenföringar 
bedöms förkorta rinntiden. 

 
 
Tabell 10 Sammanställning av risker på delsträckor huvudfåra/stora biflöden. Baserat på 
uttagspunkt Lindås 

Nr Delsträcka namn Kommentar avseende 
markanvändning och risker 

Skyddsområde motiverat 

 
Emmaboda kommun
L13 Mjusjön, 

Grimmansmålasjön, 
Rostockasjön 

Gammal avfallsdeponi med miljöfarligt 
innehåll, skjutbana. Huvudsakligen 
skogsmark men viss andel bebyggelse 
inkl. fotbollsplaner. Uttagspunkt för 
infiltrationsvatten. 

Ja primär zon, kort rinntid. 

L14 Rostockasjön - 
Getasjö 

Skjutbana vid Getasjön. 
Huvudsakligen skogsmark.  

Ja primär zon, kort rinntid. 

L15 Dalabäcken med 
Ubbemålasjön 

Huvudsakligen skogsmark. Bäcken 
avvattnar området vid sågverk i 
Broakulla. Sjöns södra utlopp bedöms 
ingå i centralortens dagvattensystem och 
är inte lämpligt att konkret ingå i 
skyddsområdet. 

Ja sekundär zon, kort tid 
men utjämnande sjö. 

 
 

Tabell 11 Sammanställning av risker på delsträckor huvudfåra/stora biflöden. Baserat på 
uttagspunkt Getasjökvarn. 

Nr Delsträcka namn Kommentar avseende 
markanvändning och risker 

Skyddsområde motiverat 

 
Emmaboda kommun 
L16 Getasjö Uttagspunkt för infiltrationsvatten. Väg 

545 där Trafikverket vidtagit vissa 
åtgärder. Väg 545 ligger nedströms 
intaget i Kvarndammen, men uppströms 
reservvattenintaget. 

Ja primär zon,  
extremt kort rinntid. 

L17 Getasjö - 
Yggersrydssjön 

Flera samhällen. Flera glasbruk. Väg 25 
och väg 547. Flera äldre grustäkter. 
Huvudsakligen skogsmark. 

Ja primär zon, kort rinntid. 

L18 Yggersryssjön, 
Bodaskogssjön, 
Transjön 

Huvudsakligen skogsmark. Större 
grustäktsområde. Strategiskt 
regleringsmagasin för infiltrationsvatten. 

Ja sekundär zon,  
mer än 12 tim och 
utjämnande sjöar. 

 
Lessebo kommun 
L19 Transjön - 

Stampasjön 
Huvudsakligen skogsmark. Mindre 
jordbruksmark. Begränsad bebyggelse 
med mindre glashytta. 

Ja sekundär zon.  
Mer än 24 tim och nedströms 
finns utjämnande sjöar. 
Framtida högvattenföringar 
bedöms förkorta rinntiden. 

L20 Grönåsabäcken Huvudsakligen skogsmark. Samhörande 
med Djupagöl. Väg 1071. Militärt 
flygfält/skjutfält. 

Ja, sekundär skyddszon 
Mer än 24 tim och nedströms 
finns utjämnande sjöar. 
Framtida högvattenföringar 
bedöms förkorta rinntiden. 
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Tabell 12 Sammanställning av risker på delsträckor huvudfåra/stora biflöden. Baserat på 
uttagspunkt Kosta. 

Nr Delsträcka namn Kommentar avseende 
markanvändning och risker 

Skyddsområde motiverat 

 
Lessebo – Kosta 
L21 Djupgöl – Visjön  Uttagspunkt för infiltrationsvatten i 

Djupgöl.  
 
Huvudsakligen skogsmark. Väg 1017 där 
vissa åtgärder vidtagits i dike. 
Avloppsreningsverk, Iglagöl. 

Ja primär zon, kort rinntid 
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Figur 25 Lyckebyåns biflöden inklusive diken.   
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Tabell 13 Sammanställning av risker på biflöden. Baserat på uttagspunkt Lyckeby 

Nr Delsträcka namn Kommentar avseende 
markanvändning och risker 

Skyddsområde motiverat 

 
Karlskrona kommun 

1 
Iglasjön samt 
diken/bäck.   

Blandat åker och skogsmark, skjutbana 
söder om Iglasjön. Kyrkogård. 
Krematorie i närheten Ja primär zon, kort rinntid 

2 

Bastasjön- Sjögölen - 
Klaragör - Härasjön - 
Abborrgölen - 
Björkgölen - Långa 
göl - Drögegöl, med 
tillhörande 
bäck/diken 

Huvudsakligen skog, inga större vägar. 
 Ja primär zon, kort rinntid 

3 Diken/bäck  
Huvudsakligen skog/betesmark, inga 
större vägar Ja primär zon, kort rinntid 

4 

Fläskegölen, 
Dammgölen, Lilla 
och Stora 
Gunnarsgölen, 
Dragegölen med 
tillhörande bäck/dike 

Huvudsakligen skog/betesmark, inga 
större vägar Ja primär zon, kort rinntid 

5 

Kvarnabäcken, 
Älmtasjön, 
Hagegölen, Långsjön 
och 
 Fabbesjön 

Huvudsakligen skog/betesmark. Inga 
större vägar, korsar V725 (ÅDT 50), norr 
om Fabbesjön samt bäck till Älmtasjön 
vid Trollemåla  

Ja primär zon, kort rinntid. 
Älmtasjön presumtiv 
reservtäkt 

6 
Bettagölen, Stora 
och lilla Flygölen.  

Huvudsakligen skog/betesmark. Inga 
större vägar 

Nej, låg risk enligt analysen 
samt lång rinntid 

7 

Björkegölen, 
Mossgöl, Porsgöl, 
med tillhörande 
bäck/dike 

Huvudsakligen skog. Inga större vägar, 
rinner längs med 735 (ÅDT 50) 

Nej, låg risk enligt analysen 
samt lång rinntid 

8 

Långasjön, 
Porlagölen, Älggöl, 
Övragölen, 
Viggasjön  
med tillhörande 
bäck/dike. 

Huvudsakligen skog/betesmark.  
Korsar V 735 (ÅDT 50) norr om 
Strågsjön samt V726 (ÅDT 200) söder 
om Viggasjön 

Nej, låg risk enligt analysen 
samt lång rinntid 

9 

Hammarsjön, 
Bromålagölen, 
Mjuasjön, Gisslasjön, 
 Björsmålagölen 
samt tillhörande 
bäck/dike 

Huvudsakligen skog/betesmark, inga 
större vägar,  
korsar V733 (ÅDT 100), nedströms 
Mjuasjön. 

Nej, utjämnande sjöar 
emellan vilket ger längre 
rinntid och utrymme för 
beredskapsåtgärder 
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Nr Delsträcka namn Kommentar avseende 
markanvändning och risker 

Skyddsområde motiverat 

 
Karlskrona kommun (forts) 

10 

Lillån, Kiljasjön, 
Göksjön, Hästgölen, 
Tovagöl, Djupagölen, 
Hammargöl, 
Kroksgöl, 
Sunnagölen, Stora 
Bojegölen, 
Björngölen, 
Mossgölen, Allsjön 
samt tillhörande 
bäck/dike 

Huvudsakligen skog,  
korsar V726 (ÅDT 500)  

Nej, utjämnande sjöar 
emellan vilket ger längre 
rinntid och utrymme för 
beredskapsåtgärder 

11 

Hökamålagölen, 
Långasjön  samt 
tillhörande bäck/dike Huvudsakligen skog/betesmark. 

Nej, utjämnande sjöar 
emellan vilket ger längre 
rinntid och utrymme för 
beredskapsåtgärder 

12 

Stavrabäcken, 
Hökamålagölen, 
Yasjön, Stengölen, 
Husagölen, 
Aborrgölen samt 
tillhörande bäck/dike    

Huvudsakligen skog/betesmark, korsar 
V726 (ÅDT 810) 
 samt V729 (ÅDT 1010) 

Ja, sekundär zon.  
Stora vägar med risk även 
om sjöar emellan 

13 
Björsmålagölen samt 
tillhörande bäck/dike 

Huvudsakligen skog/betesmark, korsar 
V726 (ÅDT 810) Nej, låg risk 

14 Bäck/dike Huvudsakligen skog/betesmark Nej, låg risk 

15 
Gubbasön och 
bäck/diken 

Huvudsakligen skog/betesmark. Korsar 
V729 (ÅDT 440) 

15:1  
ja sekundär zon, Väg och 
samhälle 

16 
Lommagölen, 
bäck/diken Huvudsakligen skog/betesmark Nej, låg risk 

17 
Mulaxgölen, Lillsjön 
och bäck/diken 

Huvudsakligen skog/betesmark, korsar 
V729  (ÅDT 440) Nej, låg risk 

18 
Gubbasjön och 
bäck/diken 

Huvudsakligen skog/betesmark, korsar 
V506 (ÅDT 220) Nej, låg risk 

19 Bäck/diken Huvudsakligen skog/betesmark Nej, låg risk 

20 
Lillsjön och 
bäck/diken 

Huvudsakligen skog/betesmark, korsar 
V694 (ÅDT 120) Nej, låg risk 

21 Simmenegölen Blandat åker/bete/skogsmark Nej, låg risk 

22 
Kalvsjön och 
bäck/diken Huvudsakligen åker/betesmark Nej, låg risk 

23 

Bockabosjön 
(utdikad), Djupebäck, 
Trindgölen, 
Stengölen med 
bäck/diken 

Huvudsakligen skog/betesmark, korsar 
V695 (ÅDT 60) Nej, låg risk 

24 Bäck/diken 
Huvudsakligen skog/betesmark, korsar 
järnväg  

Nej utjämnande sjö emellan 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för 
beredskapsåtgärder 

25 Bäck/diken 

Skog/betesmark samt samhälle. 
Samhället samt området  
väster om ingår i ansökt förslag 
Saleboda vattenskyddsområde Nej utjämnande sjö emellan 
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Nr Delsträcka namn Kommentar avseende 
markanvändning och risker 

Skyddsområde motiverat 

 
Emmaboda kommun 

26 

Yen, Gategöl, 
Villgölen och 
bäck/diken 

Huvudsakligen skog/betesmark. Järnväg 
utmed Yen samt dike som korsar järnväg 
(kust till kustbanan) 

Nej utjämnande sjö emellan 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för 
beredskapsåtgärder 

27 

Ellingsmålasjön, 
Slottagölen, 
Hallasjön, Svartegöl 
och  
bäck/diken 

Huvudsakligen skog/betesmark, korsar 
järnväg 

Nej utjämnande sjö emellan 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för 
beredskapsåtgärder 

28 Bäck/diken 
Huvudsakligen skog/betesmark, korsar 
V520 (ÅDT 700) och V28 (ÅDT 2810) 

 
Sekundär zon t.o.m. V28 
 

29 

Flädingstorpasjön, 
Bredasösjön, 
Munkasjön med  
bäck/diken 

Huvudsakligen skog/betesmark, korsar 
V28 (ÅDT 2810) Ja sekundär zon t.o.m. V28 

30 

Lillån, Rövaregölen, 
Tyska gölen, Brobo 
göl med  
bäck/diken 

Huvudsakligen skog/betesmark, 
Motorbana (Rövaredalen). Korsar  V28 
(ÅDT 2810). Ja sekundär zon, t.o.m.  V28 

31 
Bäck/diken till 
Linneforsån 

Huvudsakligen skog/betesmark, korsar  
järnväg 

Ja sekundär zon, t.o.m. 
järnväg 

32 

Trasslagöl, 
Kallamålagölen, 
Norregölen samt 
bäck/diken väster om 
Törn. 

Huvudsakligen skog/betesmark, korsar  
V520 (ÅDT 520) 

Nej utjämnande sjö emellan 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för 
beredskapsåtgärder 

33 
Grimsjögöl samt 
bäck/diken  Huvudsakligen skogsmark 

Nej utjämnande sjö emellan 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för 
beredskapsåtgärder 

34 

Madagöl med 
tillhörande 
bäck/diken 

Huvudsakligen skogsmark, korsar V120 
(ÅDT 1040) 

Nej utjämnande sjö emellan 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för 
beredskapsåtgärder 

35 
Åskällen och 
bäck/diken 

Huvudsakligen skogsmark, korsar V824 
(ÅDT ?) 

Nej utjämnande sjö emellan 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för 
beredskapsåtgärder 

36 
Moshults mosse och 
bäck/diken 

Huvudsakligen skogsmark, korsar 
järnväg  

Nej utjämnande sjö emellan 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för 
beredskapsåtgärder 
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Nr Delsträcka namn Kommentar avseende 

markanvändning och risker
Skyddsområde motiverat 

Emmaboda kommun (forts) 

50 

Gusemålabäcken, 
Kässjö, Alsjö göl, 
Alsjösjö, Pilbäcken, 
Ödevaten med sjöar, 
Krokgöl, Skräpplan, 
Ursgölen, Skärsjön 
med bäck/diken 

Huvudsakligen åker/betesmark. Korsar 
V120 (ÅDT 2190), korsar järnväg. 
Korsning V120 drygt 4 km uppströms inkl. 
Kässön mot där föreslaget skyddsområde 
slutar.  
Flygfält norr om bäck, möjlig avvattning 
 

Ja, sekundär zon förbi flygfält 
(söder om) 
Utjämnande sjö emellan, 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för beredskaps-
åtgärder. Mer än 24 tim 
 

51 
Skutarydsbäcken 
samt bäck/dike 

Huvudsakligen skogsmark. 
Flygfält, används för motortävling 

Ja, sekundär zon förbi flygfält 
Utjämnande sjö emellan, 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för beredskaps-
åtgärder. Mer än 24 tim 

52 Bäck/diken 
Huvudsakligen åker/betesmark. Korsar 
v28 (ÅDT 2550), korsar järnväg.  

Ja, sekundär zon förbi v. 28 
och järnväg. 
Utjämnande sjö emellan vilket 
ger längre rinntid och 
utrymme för beredskaps-
åtgärder. Mer än 24 tim. 

55 Bjurbäcken Huvudsakligen skogsmark 

Ja sekundär zon förbi 
samhälle, men ej till v 25, lång 
rinntid 

 
Lessebo kommun   

37 

Gåsamålamossen, 
Gåsamåla göl, 
Kråksjön och 
bäck/diken 

Huvudsakligen skogsmark, korsar V 821 
(ÅDT 500),  
korsar järnväg 

Nej utjämnande sjö emellan 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för 
beredskapsåtgärder 

38 
Bäck/diken till 
Momålaån Huvudsakligen skogsmark 

Nej utjämnande sjö emellan 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för 
beredskapsåtgärder 

39 
Bäck/diken till 
Kvarnabäcken 

Huvudsakligen åker/betesmark, korsar 
V25 (ÅDT 2900), ca 1100 samt 
 ca 2000 m uppströms Lyckebyån 

Nej utjämnande sjö emellan 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för 
beredskapsåtgärder 

40 

Husakvarnsbäcken, 
Sörsjön, 
Tomeshultagölen 
och bäck/diken Huvudsakligen skogsmark 

Nej utjämnande sjö emellan 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för 
beredskapsåtgärder 
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Tabell 14 Sammanställning av risker på biflöden. Baserat på uttagspunkt Lindås och Getasjö. 

Nr Delsträcka namn Kommentar avseende 
markanvändning och risker 

Skyddsområde motiverat 

 
Emmaboda kommun
 
Lindås 

53 Bäck/diken Huvudsakligen skogsmark 
Ja 53:1 och 53:2 primär zon. 
Sjöar men kort tid 

        
  
Getasjö  

54 Bäck/diken 
Huvudsakligen skogsmark. Viss 
djurhållning 

Ja primär zon. Kort tid även 
om åtgärder vidtagits vid v 
545 

56 Dalabäcken 
Sågverk (Jarl trä) 
Huvudsakligen skogsmark  

Ja, sekundär zon t.o.m. 
sågverk 

57 Bäck/diken 

Tidigare ARV inom skyddszon, numera 
enbart pumpstation. Huvudsakligen 
skogsmark. 
Korsar V25 (ÅDT 2240) 

Ja sekundär zon t.o.m v25 
och v 1013, även om div 
magasin.  

58 Bäck/diken 
Samhället samt vägkorsning mm ingår i 
Eriksmåla VSO  

Ja sekundär zon. Samhälle 
och v 25 

59 

Månsamålabäcken, 
Torrebäck, 
Fiskesjösjön samt  
bäck/diken 

Huvudsakligen åker/betesmark. Korsar 
V547  Ja sekundär zon t.o.m v 547 

60 Barnabäcken Huvudsakligen skogsmark. 

Nej utjämnande sjö emellan, 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för 
beredskapsåtgärder. Mer än 
24 tim 

61 Grisabäcken Huvudsakligen skogsmark.  

Nej utjämnande sjö emellan, 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för 
beredskapsåtgärder. Mer än 
24 tim 

62 Bäck/diken 

Huvudsakligen skogsmark. Korsar V28 
(ÅDT 940), ca 900 och 1400 m  
uppströms föreslaget skyddsområde 

Nej utjämnande sjö emellan 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för 
beredskapsåtgärder. Mer än 
24 tim 

 
Lessebo kommun 

63 Bäck/diken Huvudsakligen skogsmark. Väg 28 

Nej utjämnande sjö emellan 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för beredskaps-
åtgärder. Mer än 24 tim 

64 Valpabäcken Huvudsakligen skog/betesmark  

Nej utjämnande sjö emellan 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för beredskaps-
åtgärder. Mer än 24 tim 

65 
Bäck/diken till 
Grönåsabäcken 

Huvudsakligen skog/betesmark. Nedlagt 
flygfält korsar Grönåsabäcken 

Nej utjämnande sjö emellan 
vilket ger längre rinntid och 
utrymme för beredskaps-
åtgärder. Mer än 24 tim 
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Tabell 15 Sammanställning av risker på biflöden. Baserat på uttagspunkt Kosta. 

Nr Delsträcka namn Kommentar avseende 
markanvändning och risker 

Skyddsområde motiverat 

 
Lessebo kommun 

66 Bäck/dike Skogsmark, korsar V 1017 (ÅDT 460) 
Ja primär zon. Kort tid och 
väg 

67 
Iglagöl, Blågöl med 
bäck/diken 

Samhälle 
Huvudsakligen skogsmark Ja primär zon. Kort tid 

68 Bäck/diken Huvudsakligen skogsmark Ja primär zon. Kort tid 

69 

Krokegöl, Mosjön, 
Krafsegöl med 
tillhörande 
bäck/diken  Huvudsakligen skogsmark  Nej 

70 
Långegöl, Tuttegöl 
samt bäck/diken Huvudsakligen skogsmark Nej 
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6 TEKNISKA BARRIÄRER/SKYDDSÅTGÄRDER  

6.1 Framtida åtgärder 

För den framtida planeringen kan vidare undersökningar göras för att utreda vilka 
åtgärder som behöver vidtas. Tänkbara åtgärder som kan behövas är: 
 
- Översyn av skyddsåtgärder vid vägar såsom tätning av diken och möjligheter 

till uppsamling av förorenat vägdagvatten, exempelvis genom att anlägga 
mindre dämmen. Möjligheten att snabbt schakta bort förorenad mark samt 
pumpinsatser. 

- Åtgärda de resterande åtgärdsförslagen från den rapport trafikverkets, region 
sydöst lät göra 1994 ”Lyckebyåns flodområde, Åtgärdsförslag för skydd av 
Karlskronas ytvattentäkt”. 

- Vid riksväg markera gränsen till skyddsområde i form av en blå/gul skylt 
med texten: 

”Lyckebyåns vattenskyddsområde, Water protection area, 
Wasserschutzgebiet. Vid olycka ring 112” 

- Vid strategiska platser längs vägar/stigar inom skyddsområdet placeras 
informationsskyltar enligt Naturvårdsverkets standard 

- Informationsskyltar skall finnas vid tankar för förvaring av petroleum-
produkter och andra kemiska ämnen 

- Tillsyn av vattenskyddsområdet bör utföras regelbundet 

-  Information till boende och verksamhetsutövare, exempelvis genom riktade 
informationsblad exempelvis 

- vad gäller för jord- och skogsbruk 

- vad gäller för hantering av kemikalier 

- vad gäller för cisterner 

 

6.2 Administrativa åtgärder 

Fastställande av skyddsområde 
Med hänsyn till att det aktuella området har stor betydelse för vatten-
försörjningen i Lessebo, Emmaboda och Karlskrona kommun är det nödvändigt 
att ytvattentillgången skyddas på ett sådant sätt att utnyttjandet för 
vattenförsörjningsändamål ej äventyras. Genom fastställelse av skyddsområde 
med tillhörande skyddsföreskrifter ges möjlighet till ett förbättrat vattenskydd för 
aktuell vattentillgång.  
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Upprättande av beredskapsplan och åtgärdsplan 
Vid alla tillbud är möjligheterna att förhindra skador på yt- och grundvattnet 
bättre ju tidigare åtgärd genomförs. Det är därför av yttersta vikt att eventuella 
olyckor, där yt- eller grundvattenförekomsten riskerar att komma till skada, 
snarast kommer till kännedom hos räddningsverk/driftspersonal/berörd 
myndighet. Samtliga boende och verksamma inom skyddsområdet bör därför 
vara införstådda med skyddsföreskrifterna och vart de ska vända sig i händelse av 
föroreningssituationer. Informationsskyltar bör även sättas upp vid genomfarts-
vägar. I syfte att förhindra föroreningar samt minimera konsekvensen av en 
förorening är det angeläget att arbeta med såväl beredskapsplaner som 
åtgärdsplaner som komplement till skyddsområden och förskrifter enligt 
miljöbalken. 
 
Vid trafikolyckor, läckage från förvaringstankar för petroleumprodukter, kemiska 
ämnen m.m. finns risk för att eventuella föroreningar når grundvattnet och 
transporteras vidare till vattentäkten. Situationen är särskilt känslig i partier där 
föroreningar snabbt kan nå yt- eller grundvattnet. Sådana partier kännetecknas 
främst av närhet till ytvattendrag, tunna och/eller genomsläppliga jordlager och 
partier med berg-i-dagen. Vid sådana händelser krävs omedelbara åtgärder. 
 
Som ett led i arbetet med att förbättra miljöarbetet arbetar kommunerna 
kontinuerligt med riskinventering. Detta för att möjliggöra snabba åtgärder i 
anslutning till tänkbara olyckor med olika typer av kemikalier eller andra 
föroreningar inblandade, så att skador på yt- och grundvattnet kan undvikas eller 
minimeras. Vid nyetablering av verksamheter och vägar inom skyddsområdet bör 
alltid klarläggas vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas till skydd för de 
kommunala vattentäkterna.  
 
Effektivast är om det går att hindra föroreningar från att nå yt- och grundvatten. 
Detta kan ske genom olika former av tätningar eller snabba schaktnings-insatser. 
Tätningar fungerar oftast bäst om de byggs i förebyggande syfte innan någon 
olycka skett. Snabba schaktningsinsatser underlättas om en beredskapsplanering 
finns. 
 
Om grundvattnet hinner förorenas, kan anläggandet av pumpningsställe m m 
nedströms föroreningsplatsen vara den lämpligaste åtgärden. Ju snabbare 
pumpningen påbörjas och ju närmare föroreningskällan en effektiv pumpning kan 
anordnas, desto bättre förutsättningar att begränsa omfattningen av skadan. Av 
kapacitetsskäl är det tveksamt om vattenproduktionen kan bibehållas med 
önskvärd kapacitet under saneringsinsatsen. För att långsiktigt begränsa skadan så 
mycket som möjligt kan en pumpningsinsats dock vara nödvändig.  
 
Föroreningar i ytvatten kan ibland begränsas med länsar, dämning vid diken eller 
kraftstationer. 
 
Tillsyn av skyddsområdet bör ske regelbundet. Området bör kontrolleras så att 
inga otillåtna verksamheter eller presumtiva föroreningsrisker förekommer. Vad 
som skall ingå i tillsynen kan förslagsvis ingå i driftinstruktioner eller liknande 
för vattenförsörjningen vid de olika täkterna.  
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Om en vattentäkt blir förorenad eller på grund av andra anledningar inte kan 
användas är det viktigt att det finns tillgång till reservvatten. I beredskaps-
planerna bör det stå beskrivet var och hur reservvatten kan ersätta vattentäkterna. 
En grundvattentäkt kan förslagsvis tillfälligt ersättas via tankbilar med 
reservvatten eller från någon befintlig reservbrunn. 

 

6.3 Övriga åtgärder 

Förutom tidigare nämnda åtgärder bör även rutiner fortsättningsvis ses över 
avseende 
 
- hantering och lagring av petroleumprodukter och andra kemiska produkter på 

industrier, bondgårdar, i bostadsfastigheter och andra fastigheter 

- transport av farligt gods m.m. på vägar i området 

- hantering, lagring och kvittblivning av gödsel 

- hantering av avlopp 

- kontakter med industri 

- kontakter med föreningar  

- kontakter med allmänhet 

- rutiner för att dokumentera och hantera incidenter och olyckor 

- utvärdering av resultat från recipientanalyser  
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7 SKYDDSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER 

7.1 Fastställande av skyddsområde och 
skyddsföreskrifter 

Enligt Miljöbalken som trädde i kraft den l januari l999 kan med giltighet inom 
avgränsade områden länsstyrelsen fastställa särskilda föreskrifter. Normalt utgör 
dessa föreskrifter sådant intrång som måste tålas utan ersättning. 

 
De föreslagna skyddsföreskrifterna är "normala" enligt ovan och bör sålunda ej 
innebära så stort intrång att ersättning måste utges. Kommunerna föreslås därför, 
efter samråd med Kommunernas miljö- och planavdelningar, ansöka hos 
Länsstyrelsen i Blekinges, Kalmars och Kronobergs län om fastställelse av nytt 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Lyckebyån, med hänvisning till 
miljöbalken 7 kapitlet. Innan förslaget lämnas in måste ett formellt politiskt 
beslut vara taget i respektive kommunfullmäktige.  
 
Avgränsning av de skyddsområden som föreslås för Lyckebyåns vattentäkt 
redovisas på plansch 1 – 16, se även översiktskarta för respektive kommun. 
 
Befintliga skyddsföreskrifter redovisas i bilaga 9. Baserat på riskanalyser har 
förslag på skyddsföreskrifter tagits fram, dessa redovisas i bilaga 10 A med 
motiveringar i Bilaga 10 B. 

 
 

7.2 Äganderättsförhållande inom föreslaget 
skyddsområde 

En förteckning över ägarna samt kända nyttjanderättshavare av de fastigheter, 
som helt eller delvis ingår i det här beskrivna nya skyddsområdet, återfinns i 
bilaga 11. 
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