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1 Inledning 

Målet med att skydda vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet, är att säkerställa att kommande 

generationer skall kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten. För att uppnå detta mål krävs det insikt 

om att naturen och dricksvattnet har ett högt skyddsvärde och att människans nyttjande och påverkan 

av naturen förutsätter ett hållbart flergenerationsperspektiv. 

Bräckes skyddsområde med tillhörande föreskrifter har sin grund i Miljöbalken och har utformats enligt 

Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsområden och med stöd av Naturvårdsverkets 

allmänna råd NFS 2003:16.  

Miljöbalken reglerar egentligen redan skyddet av dricksvattnet, men är mer generellt skriven för att kunna 

tillämpas för en rad olika verksamheter. Arbetet med vattenskyddsområden innebär att Miljöbalkens krav 

tydliggörs, och specificeras för just dricksvatten. 

1.1 Syfte 

Utredningen utgör underlag för beslut om skyddsområde och föreskrifter. Syftet med förslaget till 

skyddsområde och skyddsföreskrifter för Bräckes vattentäkt, är att minimera risken för påverkan, så att 

vattnet efter normalt beredningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. 

Vattentäktens befintliga skyddsområde är upprättat för miljöbalkens ikraftträdande. Det nya förslaget till 

skyddsområde syftar till att skapa ett skydd som harmoniserar med nu gällande lagstiftning. 

1.2 Skyddsvärde/skyddsbehov  

Bräckes grundvattentäkt är den allmänna huvudvattentäkten för Bräckes samhälle, se figur 1. 

Reservvattentäkt utgörs av den gamla huvudvattentäkten som övergavs som huvudvattentäkt i samband 

med trafikverkets nybyggnad av en järnvägsbro över Bensjöån i slutet av 1980-talet. Reservvattentäkten 

är sårbar då den ligger i direkt anslutning till banvallen. I enlighet med Naturvårdsverkets handbok om 

vattenskyddsområde bedöms skyddsvärdet vara mycket högt.  

Vid en jämförelse med de värderingar som gjorts för andra täkter i landet kan man anta att kostnaden för 

en ny likvärdig grundvattentäkt är cirka 25.000-50.000 per person. För Bräckes del, med cirka 1600 

invånare, skulle det innebära ett värde på den befintliga täkten på cirka 40-80 miljoner kronor. 
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  Figur 1. Bilden visar Bräcke samhälle i förhållande till vattentäkten. 

2 Teknisk beskrivning 

2.1 Vattentäkt – behandling - distributionsområde 

2.1.1 Huvudvattentäkt 

Bräckes huvudvattenverk togs i drift 1989 och tar sitt råvatten från två 194 mm:s grusfilterbrunnar med 

sildelarna installerade mellan 16-20 meters djup under markytan. Pumpgången styrs av tryckgivare i 

högreservoaren. Pumparna har tillsammans kapaciteten att pumpa cirka 1400 m3/dygn. Vattentäkten har 

i samband med provpumpningen inför drifttagandet bedömts ge minst cirka 1300 m3/dygn (15 l/s) med 

en grundvattenavsänkning på cirka 3 meter. 

Råvattnet är av hög kvalitet och distribueras normalt sett som dricksvatten utan behandling. Vattenverket 

har utrustning för behovsdesinficering.  

Vattentäkten försörjer Bräcke samhälle och dess verksamhetsområde via en sjöförlagd 

distributionsledning. Samhället har cirka 1600 invånare där samtliga är anslutna till det kommunala 

vattenledningsnätet. Samhället är huvudort i Bräcke kommun. Normalt sett är endast en av pumparna i 

Vattenverk 
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drift för att klara dygnsmedelförbrukningen på cirka 600 m3. De senaste årens arbete med 

ledningsrenoveringar har lett till man i dagsläget har en årsproduktion på cirka 220.000 m3, en siffra som 

troligtvis kommer att minska ytterligare de närmaste åren. 

De flesta anslutna abonnenterna utgörs av enskilda hushåll men även flerfamiljshus, äldreboende, lokala 

industrier, skolor och förskolor. 

 

2.1.2 Reservvattentäkt 

Reservvattentäkten utgörs av den tidigare huvudvattentäkten och övergavs 1989 då järnvägssträckningen 

genom området ändrades. Reservvattentäkten kan efter service ta i drift och kan då till fullo ersätta 

huvudvattentäkten. Reservvattentäkten uppfördes och togs i bruk 1963. De två Råvattenbrunnarna är 

inbyggda i brunnshuset och är utförda till cirka 7 meter under markytan. Under tiden vattentäkten var i 

drift skedde ingen behandling av det utgående dricksvattnet. Vid den provpumpning som utfördes 1960 

konstaterades att det fanns goda förutsättningar att utta mer än 15 l/s, under provpumpningen var 

avsänkningen intill brunnsläget cirka 2 meter.  

 

2.2 Framtida vattenförbrukning 

Vattenförbrukningen i Bräckes vattentäkt bedöms bli oförändrad de närmaste 20-25 åren, någon större 

expansion av samhället är inte planerad. Med anledning av att arbeten med ledningssaneringar pågår 

kommer troligen vattenförbrukningen att minska något. 

 

2.3 Gällande tillstånd och ägoförhållanden 

2.3.1 Huvudvattentäkt 

Huvudvattentäkten är belägen på fastigheten Bräcke 1:286 som ägs av Bräcke kommun. 

Vattentäkten har enligt Dom 1998-10-28 (DVA 41, VA13/89) rätt att ut vattentäkten utta 1300 m3 

grundvatten per dygn. 

Vattentäkten har ett skyddsområde som är upprättat i början på 1990-talet, innan miljöbalkens 

ikraftträdande. 

2.3.2 Reservvattentäkt 

Reservvattentäkten är belägen på fastigheten Bensjö 2:60 som ägs av Bräcke kommun. 

Vattentäkten har enligt dom 1966 rätt att utta 1300 m3 grundvatten per dygn. 

Vattentäkten har ett skyddsområde som är upprättat i början på 1990-talet, innan miljöbalkens 

ikraftträdande. 
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2.4 Vattenkvalitet 

2.4.1 Huvudvattentäkt 

Kemiskt sett är råvattnet ett typisk grundvatten, vattnet är medelhårt med ett pH på cirka 8. Järnhalten 

är låg. Grundvattnet är av hög kvalitet och distribueras normalt sett ut på ledningsnätet utan behandling, 

se bilaga 4 för vattenanalyser.  

2.4.2 Reservvattentäkt 

Reservvattentäkten uppvisade vid provpumpningen 1960 liknande kemiska egenskaper som den 

nuvarande huvudvattentäkten. Under den tid vattentäkten var i drift skedde distribution till 

ledningsnätet utan föregående behandling. 

2.5 Planbestämmelser 

Bräckes vattentäkt ligger utanför detaljplanelagt område. Det områdesskydd som finns utgörs av det 

nuvarande vattenskyddsområdet. 

2.6 Miljökvalitetsnormer fastställda för grundvattnet 

Enligt 2009 år beslut har grundvattenförekomsten god status avseende såväl kemisk och kvantitativ 

status, se figur 2 för utdrag från vattenkartan. 

 
Figur 2. Kartan visar den aktuella grundvattenförekomsten vars id är SE695425-148264. Observera att 

formationens utbredning i kartan är generaliserad.  
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3 Geologiska förutsättningar 

3.1 Avrinningsområde 

Tillrinningen till akviferen där Bräcke vattentäkt tar sitt vatten sker från 2 delavrinningsområden, se figur 

3. Tillrinningsområdets totala area är 37,94 km2. 

 
Figur 3. Översikt över delavrinningsområden som påverkar den aktuella akviferen. (©VISS 20141016) 

Tillrinningsområdet är beläget i ett skogslandskap med varierande topografi och relativt stora 

höjdskillnader. Tillrinningsområdet domineras av skog, se tabell 1 för markanvändningen inom 

tillrinningsområdet. 

Tabell 1. Tabellen visar markanvändningen inom tillrinningsområdet. Första kolumnen visar 

det delavrinningsområde i vilket vattentäkten är beläget. Kolumn två visar det delavrinnings-

område som ligger uppströms. Redovisade siffror är i km2. 

  695585-148344 695301-148254 Totalt Totalt 

Total yta 12,90 25,04 37,94 100,0% 

Vattenyta 0,05 3,57 3,63 9,6% 

Skog 10,43 18,29 28,72 75,7% 

Öppen mark 0,64 0,56 1,20 3,2% 

Jordbruk 0,13 0,53 0,66 1,7% 

Hygge 0,81 1,92 2,73 7,2% 

Sankmark 0,83 0,18 1,01 2,7% 
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3.2 Jord- och bergarter  

I den syd-östra delen av Revsundssjön, där vattentäkten är belägen, utgörs berggrunden av 

Revsundsgranit och migmatiserad gnejs.  

Jordarterna i området har i huvudsak sitt ursprung från den lokala berggrunden vilket bidrar till en något 

sandig morän. Jordartskarta redovisas i figur 4. 

Inlandsisens avsmältning i området har varit komplex med förekomst av issjösediment från den sk 

Revsunds-issjökomplexet. Under perioden för inlandsisen avsmältning har tillfälliga uppehåll skett där 

isen växt till vilket har medfört att tidigare avsatta isälvssediment täckts av en tätare moränkappa (SGU 

1969). I samband med isframryckningar har isälvsmaterial förflyttats av isen och blandats med tidigare 

avsatt morän.  

Regionalt sett är jordartsmäktigheterna relativt ringa medan det i Revsundssjöns sänka förekommer 

betydande jorddjup. I anslutning till vattentäkten förekommer jorddjup på över 20 meters mäktighet, se 

figur 5. 
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Figur 4. Kartan visar ett utdrag från SGU:s nätbaserade jordartskarta (2014-09-30). Röd och rosa färg visar berg respektive 

tunt jordtäcke. Ljusblått motsvarar morän, grön isälvssediment och gult ler-silt. Kartan visar ytjordarter vilket medför att 

moräntäckta sediment inte är synliga i kartan, vilket är fallet i området för Bräckes grundvattentäkt. 
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Figur 5. Kartan visar ett utdrag från SGU:s nätbaserade jorddjupskarta (2014-09-30). I området kring vattentäkten uppvisas 

ett jorddjup på minst 10-20 meter. 

 

3.3 Hydrogeologi  

 

3.3.1 Beskrivning av akviferen 

Vid de undersökningar som utförts under 1960-talet i anslutning till Bräckes gamla vattentäkt 

konstaterades att Bensjöåsen följde dalgången mellan Revsundssjön och Bensjön och att den ställvis 

överlagrades av tätare sediment och morän. Åsmaterialet utgörs av grövre, sandigt-grusigt, 

isälvssediment. I anslutning till reservvattentäkten förekommer sand och grus vid markytan. 

I samband med att ombyggnationen av banvallen i området etablerades nuvarande huvudvattentäkt. 

Flytten föregicks av ett antal undersökningar, såsom georadar, rördrivningar och provpumpningar. Det 

konstaterades då att åsen i läget för nuvarande vattentäkt är täckt av ett cirka 3-4 meter mäktigt 

skyddande moränlager, se figur 6 
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Figur 6. Utdrag från den georadarundersökning som utfördes i samband med etableringen av Bräckes nya vattentäkt 1989. 

De blåa områdena visar områden med tydliga utbildade grundvattenreflexer. Det blåa området till vänster är området kring 

den nya befintliga vattentäkten. 

 

Från uttagsbrunnen sträcker sig den moräntäckta åsen mot syd-ost och antas hänga samman med den 

isälvsavsättning som kommer i dagen närmare Bensjön, se figur 4. Med stöd av 

georadarundersökningarna och rördrivningarna drogs slutsatsen att den grundvattenförande 

förekomsten (åsen) är smal (ca 50-70 m) men mäktig (> 20 m). 

Vid undersökningarna som låg till underlag för vattentäktens vattendom 1989 konstaterade man genom 

mätningar i observationsrör, vid provpumpningen, att påverkan vinkelrätt ut från åsens längdriktning är 

mycket lokal. Vid Revsundsjöns strand finns ett utströmningsområde för grundvatten som utifrån 

fältobservationer bedömdes hänga samman med den aktuella akviferen. Under provpumpningsperioden 

skedde fortsatt en grundvattenutströmning till sjön från akviferen. Detta visar/tyder på att akviferen inte 

induceras av vatten från Revsundssjön. 

De intilliggande jordbrunnarna på fastigheterna strax nord-ost om täkten påverkades inte av 

provpumpningen utan att de stod i kontakt med Revsundssjön och varierade med fluktuationer i sjönivån. 

I samband med provpumpningen 1989 bestämdes, utifrån provpumpningsresultat och siktanalyser, den 

vattenförande akviferens hydrauliska konduktivitet till 5 x 10-3m/s. Denna konduktivitet motsvarar 

sandigt-grus/ grusig-sand. Vid provpumpningen pumpade man med ett kontinuerligt uttag på 15 l/s, 

avsänkningen var då 3 meter i brunnsläget. 

De rapporter som togs fram i samband med provpumpningarna av täkten och ansökan om fastställelse 

av det befintliga vattenskyddsområdet angavs nettotransporthastigheten i akviferen till 5 x 10-5 m/s. Även 

om det i vissa avseendet är lite otydligt hur man räknat och det underlag som redovisas något bristfälligt, 

för att kunna verifiera de redovisade resultaten, är de i vattendomsansökan redovisade resultaten i 

rapporterna rimliga. Rimligheten har verifierats med en överslagsräkning med Darcys lag och 

schablonvärden. 
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De undersökningar som företogs 1960 för reservvattentäkten uppvisar liknande egenskaper som de som 

konstaterades vi anläggandet av nuvarande huvudvattentäkt. Akvifermaterialet var grusigt-sandigt och 

vid ett kontinuerligt uttag på 15 l/s var avsänkningen invid provpumpningsbrunnarna cirka 2 meter.  

Reservvattentäkten är belägen där åsen inte är täckt av morän. Reservvattentäkten är belägen i ett 

område där isälvsmaterial förekommer i markytan mellan Bensjön och E14. 

 

 

 
Figur 7. Kartan är ett utdrag från SGUs hydrogeologiska karta över Jämtland. Det blå området centralt i kartan redovisar 

SGUs tolkning av den grundvattenförekomst ur vilken Bräcke samhälle tar sitt dricksvatten. SGU har i kartan antagit att 

isälvsformationens utbredning är sammanhängande mellan Revsundssjön och Bensjön. Den röda pilen redovisar 

grundvattenströmningen i magasinet. Punktangivelsen av 10 meter sandmäktighet konstaterades i samband med 

undersökningar för den nuvarande järnvägssträckningen. Grundvattenkartan är generell och utförd i skalan 1:250 000. 

 

3.3.2 grundvattenbildning och vattenbalans 

För att grundvattenuttaget skall vara i balans med grundvattenbildningen måste grundvattenbildningen 

inom tillrinningsområdet måste vara i nivå med eller överstiga brunnsuttaget. I figur 3 redovisas det 

område vars nederbörd, teoretisk sett kan bilda grundvatten som influerar vattentäkten. Detta område 

har en yta på 37,94 km2, eller 3,8 x 107 m2. 

Med stöd av Naturvårdsverkets handbok har tillrinningsområdets minsta storlek uppskattats. Detta 

förhållande kan beskrivas med: 
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A = Q x 365 / GVB x 0,001 där 

 

A  = tillrinningsområdets minsta storlek (m2) 

Q  = uttagen vattenmängd (m3/d), det dimensionerande vattenuttaget är 600 m3/d 

GVB  = årlig grundvattenbildning (mm), motsvarar den totala grundvattenbildningen/effektiv 

nederbörd inom tillrinningsområdet. Den effektiva nederbörden är 250-300 mm/år enligt 

SGUs grundvattenkarta för Jämtlands län. 

 

Den infiltrationsyta som krävs för att balansera det årliga vattenuttaget mot grundvattenbildningen till 

akviferen blir 0,8 km3 eller 8 x 105 m3, vilket är betydligt mindre än tillrinningsområdet. Detta är en 

förenkling eftersom grundvattenbildningen till akviferen är komplex där förekomsten av den 

överlagrande moränen bidrar till att en stor del av grundvattenpåfyllningen till akviferen kan ske relativt 

långt från själva uttagspunkten. 

 

3.3.3 Uppehållstider  

Med de hänvisning till tidigare kapitel anses de sedan tidigare framräknade hydrogeologiska 

parametrarna som tillförlitliga varför nettohastigheten för grundvattentransport i akviferen är ansatt till 

5 x 10-5 m/s. Detta innebär en horisontell transportsträcka i grundvattnets strömningsriktning på cirka 4 

meter på ett dygn.  

Vid bestämning av ett skyddsområdes olika zongränser bör den primära zonens yttre gräns omfatta minst 

100 dygns uppehållstid. Den sekundära skyddszonens yttre gräns bör motsvara minst ett års uppehållstid. 

Detta medför att den primära skyddszonens yttre gräns bör vara minst 400-450 meter från 

huvudvattentäkten respektive reservvattentäkten. Den sekundära skyddszonen yttre gräns bör vara 

minst 1500-1600 meter från huvudvattentäkten respektive reservvattentäkten.  

Eftersom man visat genom georadar, rörslagning och observationer vid provpumpningen att akviferens 

bredd, i anslutning till huvudvattentäkten, är begränsad är de beräknade yttre zongränserna gällande i 

huvudsak i akviferens/åsens längdriktning. I tvärriktningen är uppehållstiden i de tätare jordarter som 

angränsar till åsen betydande, varför utsträckningen mot syd-väst och nord-ost i anslutning till 

huvudvattentäkten inte nödvändigtvis bör vara så stor som de avstånd som räknats fram.  

Reservvattentäkten är belägen där åsen inte är täckt av morän. Reservvattentäkten är belägen i ett 

område där isälvsmaterial förekommer i markytan mellan Bensjön och E14. 

Även om akviferen närmast huvudvattentäkten är täckta av ett cirka 3-4 meter tjockt moränlager har den 

vertikala transporten genom moränen inte beaktats. Ibland annat de undersökningar som utfördes under 

50- och 60-talet har man visat att det längre mot nord-ost, vid reservvattentäkten, förekommer grövre 

material vid markytan.  
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3.4 Sårbarhet 

Hur sårbar en grundvattenförekomst är med avseende på förorening styrs huvudsakligen av 

genomsläppligheten i den omättade zonen samt avståndet till grundvattenytan, när en förorening har 

nått grundvattnet är skadan redan skedd. 

Finkorniga jordar med stor specifik yta samt högt organiskt innehåll bidrar till att ge god fastläggning av 

metaller eller organiska föreningar. Omvänt innebär grova jordar, låg organisk halt eller avsaknad av 

täckande jordar snabbare föroreningstransport och därmed hög sårbarhet. Se figur 8 för sårbarhetskarta. 

 
Figur 8. Sårbarhetskartan visar områdets sårbarhet för att en förorening skall infiltrera från ytan ned till grundvattnet. 

Sårbarhetskartan är generell och gränserna skall inte ses som exakta avgränsningar. Kartan baseras på jordartskartan där 

områden som bedöms ha extrem sårbarhet utgörs av områden där grövre jordarter förekommer i markytan. Områden med 

hög sårbarhet utgörs av moränområden och tunna jordtäcken. Områden med måttlig sårbarhet utgörs av våtmarker och 

siltiga/leriga jordarter. Kartan är upprättad i enlighet med Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområden. 



Revidering Bräcke vattenskyddsområde 
Bräcke kommun 
 

Rapport 2015-09-09 15(19) 
 

 

4 Förslag till skyddsområde 

4.1 Vattentäktszon 

Vattentäktszonen utgörs av området närmast råvattenbrunnarna. Vattentäktszonen får endast 

disponeras av vattentäktsinnehavaren. 

4.2 Primär skyddszon 

Med utgångspunkt i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden har en avgränsning gjorts. 

Avgränsningen utgår från redovisningen i tidigare kapitel av geologi, hydrogeologi och 

transport/uppehållstider. 

De primära zonerna för huvud och reservvattentäkten sammanfaller. Den primära zonens utsträckning 

med hänsyn till reservvattentäkten kommer att inkludera det område nord-ost om vattentäkten där 

isälvsmaterialet inte är täckt av morän. 

4.3 Sekundär skyddszon 

Med utgångspunkt i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden föreslås den sekundära zonen 

omfatta ett område vars yttre gränser motsvarar minst 365 dygns uppehållstid i akviferen. Av de olika 

beräkningarna i tidigare kapitel följer att den sekundära zonens yttre gräns vara minst 1500 meter från 

uttagsbrunnarna, Den föreslagna zonavgränsningen redovisas i bilaga A. 
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Figur 9. Kartan visar förekommande riskobjekt inom vattenskyddsområdet. Primär skyddszon 

med gul gränsmarkering, sekundär skyddszon med blå. 

 

5 Risker 

Vattentäktens uttagsbrunnar är belägna utanför Bräcke, markanvändningen i närområdet utgörs av 

skogsbruk.  

Riskbedömningen/värderingen är ett sätt att tydliggöra reella risker och utgör ett stöd i utformning av 

skyddsföreskrifter samt eventuella skyddsåtgärder. De huvudsakliga riskobjekten finns redovisade i 

följande kapitel och nedan i figur 9. 
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5.1 Potentiella föroreningskällor/riskobjekt 

 

Hushåll  

Inom primär skyddszon förekommer ett hushåll, i sekundär skyddszon förekommer två. Samtliga har 

enskilt avlopp. Inga enskilda vattentäkter förekommer inom skyddsområdet. Berg- 

jordvärmeanläggningar saknas inom skyddsområdet. Det hushåll som är beläget i den primära 

skyddszonen är belägen cirka 70 meter från reservvattentäkten. 

Trafik, vägar och järnväg 

E-14 tangerar skyddsområdets sekundära zon i nord-ost. Mellan huvudvattentäkten och Revsundssjön 

passerar väg 546, till Hunge, genom den primära skyddszonen. I syd-ost korsar väg 709 utkanten av den 

sekundära skyddszonen. I övrigt förekommer mindre enskilda vägar och skogsbilvägar inom 

skyddsområdet.  

Järnvägen Sundsvall-Trondheim passerar genom vattenskyddsområdet. Stickspår för SCA:s 

omlastningsområde för timmer i området finns. 

Transport av farligt gods genom skyddsområdet förekommer på E14, väg 546, väg 709 och järnvägen. 

Sabotage 

Samtliga råvattenbrunnar är belägna inne i respektive vattenverk som är låsta. 

Extrema väderleksförhållanden och klimatförändringar 

Även om extrem nederbörd skulle innebära att den oreglerade Revsundssjön steg är huvudvattentäkten 

belägen mer än tre meter över den normala sjöytan och riskerar knappast att ställas under vatten. 

Tillfälliga mindre ”översvämningar” av diken och väg 546 mellan huvudvattentäkten och Revsundssjön 

bör medföra en mindre risk för påverkan på vattenkvaliteten med hänsyn till den tätande moränen. 

Reservvattentäktens läge är något mer sårbart, även om brunnarna inte översvämmas vid en tillfällig 

höjning av Bensjöån kan en höjning medföra en kortare uppehållstid för grundvattnet med tillfälliga 

kvalitetsförändringar som följd. 

Skogsbruk 

Inom primär samt sekundär skyddszon förekommer skogsbruk.  

Inom den sekundära skyddszonen har SCA en omlastningscentral för timmer. En betydande del av 

dygnsmedeltransportbelastningen på 50 lastbilar på väg 709 till E14 utgörs av transporter till/från 

omlastningscentralen. Omlastning sker mellan lastbil och järnväg. Ingen bevattning av timmret sker. 

Verksamheten bedrivs i enlighet med Miljöbalkens kapitel 9. 

Vid den fd plantskolan finns verksamhet som omfattar upplag av timmer och flis. 
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Jordbruk 

Inom skyddsområdet förekommer för närvarande ingen djurhållning. I den sekundära skyddszonen strax 

norr om reservvattentäkten finns ängsmark/jordbruksmark. Den jordbruksmark som finns i anslutning till 

Bensjö är belägen utanför skyddsområdet. 

Föroreningar 

Inom området misstänks markförorening förekomma i anslutning till den fd plantskolan, se under 

rubriken övrigt. 

Övrigt 

I den primära skyddszonen finns en fd plantskola. Enligt redovisning ”Bensjö plantskola- redovisning av 

riskklassning” daterad 2008-02-13 från Länsstyrelsen i Jämtlands län startade driften på planskolan i 

början av 50-talet och lades ned 2005. År 2006 odlades plantor i det stora, kvarvarande växthuset.  

Området är potentiellt förorenat av bland annat bekämpningsmedelsrester. 

Då verksamheten upphörde har området använts för olika verksamheter. För närvarande används de 

olika ytorna för omlastning av skogsråvaror, flisning av timmer och upplag av rivningsmassor. 

I skyddsområdet förekommer en högspänningsledning samt flera mindre ledningar. Ett flertal mindre 

ledningstransformatorer förekommer. 

Inom tillrinningsområdet, utanför det föreslagna skyddsområdet finns ytterligare potentiella riskobjekt 

som tex skjutbanor. Det planeras för en bergtäkt i norr om E-14. 

5.2 Samlad riskbedömning 

De största riskerna för oönskad påverkan på grundvattenmagasinet utgörs, utan inbördes rangordning, 

av: 

 omlastningscentralen för timmer, 

 tidigare och pågående verksamhet vid den fd plantskolan 

 järnvägen som passerar genom skyddsområdet.  

 för huvudvattentäkten utgör väg 546 en risk, främst i samband med olyckor, där den passerar 

när huvudvattentäkten. 

 för reservvattentäkten utgör det intilliggande hushållets avloppsinfiltration en inte obetydlig risk 

om funktionen inte är god. 

Vattentäkternas läge medför exponering för få föroreningskällor. Huvudvattentäktens läge i kombination 

med den ytligt förekommande moränen gör att sårbarheten och risken för en påverkan vid tex en olycka 

nära uttagsbrunnarna är begränsad. 

De hushåll som är belägna i den sekundära skyddszonen bedöms med hänsyn till strömningsförhållanden 

och/eller avstånd till vattentäkterna inte utgöra någon betydande risk för vattenkvaliteten i 

råvattenbrunnarna. 

Reservvattentäktens läge med direkt närhet till järnvägen och ytligt förekommande friktionsmaterial gör 

den mer sårbar och riskerar en snabbare påverkan från en förorening. 



Revidering Bräcke vattenskyddsområde 
Bräcke kommun 
 

Rapport 2015-09-09 19(19) 
 

Risken för olyckor längs järnvägar är generellt sett liten. De olyckor som sker sker företrädesvis i 

anslutning vid växling till stickspår. 

Risker från skogsbruk är störst vid slutavverkning med risk för läckage från fordon eller drivmedelstankar 

och blottläggande av mineraljord. Större läckage från skogsbruksmaskiner eller farmartankar kan påverka 

vattenkvaliteten. Bruk av bekämpningsmedel kan utgöra risk för vattenkvaliteten. 

Det jordbruk som förekommer utgörs av begränsad vallodling och utgör med nuvarande omfattning ingen 

betydande risk.  

Med rätt villkor för de olika verksamheterna och med en väl fungerande tillsyn där 

verksamhetsutövarna har förståelse för konsekvenserna för vattenförsörjningen bör förekommande 

risker vara acceptabla, förutsatt att föroreningsförekomsten i anslutning till fd plantskolan utredas. 
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