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BILAGA 2. ALLMÄNNA DEFINITIONER OCH 

GENERELLA HOT MOT EN VATTENTÄKT 

UPPDRAG 

Vattenskyddsområde Bondsjön 

UPPDRAGSLEDARE 

Hans Fridholm 

DATUM 

2013-02-07 

UPPDRAGSNUMMER 

1654937000 

UPPRÄTTAD AV 

Elodie Bénac 

 

 

1 DEFINITION AV RISK 

Risk definieras som en sammanvägning av sannolikheten för att en oönskad händelse ska 

inträffa och konsekvensen av denna händelse. 

I denna rapport utgör risken en sammanvägning av sannolikheten för att en förorening ska 

spridas från en riskkälla och vad detta kan få för konsekvens för vattentäkterna i sig. 

För att en riskkälla ska utgöra en risk måste det finnas ett transportsystem mellan riskkällan och 

skyddsobjektet. Skyddsobjektet kan vara t.ex. en vattentäkt. När risken analyseras beaktas 

transportsystemets motstånd (sårbarhet och avstånd) mot transport samt belastningen av 

föroreningar. Föroreningsbelastningen beror på ämnets farlighet, volymen av ett eventuellt 

föroreningsutsläpp samt på utbredningen av riskobjektet (t.ex. en enstaka punktkälla eller ett 

diffust utsläpp över ett större område). 

2 GENERELLA HOT MOT EN VATTENTÄKT 

Riskinventeringen redovisas först som en allmän beskrivning av beaktansvärda riskkällor, 

diffusa såväl som punktobjekt, som förekommer inom Bondsjöns vattenskyddsområde. Därefter 

följer en sammanställning av identifierade riskkällor med en bedömning av sårbarhet och risk 

inom respektive skyddszon. 

De verksamheter eller förhållanden som kan innebära risker inom Bondsjö vattenskyddsområde 

kan grupperas i följande kategorier: 

- Bebyggelse 

- Transport 

- Industrier och annan kommersiell verksamhet 

2.1 BEBYGGELSE 

Olika typer av bebyggelse kan utgöra hot mot vattentäkt genom bl.a. följande: 

- Föroreningsbelastning från enskilda, gemensamma eller kommunala avlopp och 

dagvatten. 

- Läckage av hushållskemikalier från enskilda fastigheter. 
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- Läckage av föroreningar från olika typer av upplag såsom snö, salt, jord eller trä. 

- Läckande cisterner, oljefat och förvaringstankar 

- Förorenat släckvatten vid brand 

- Skapande av nya transportvägar för föroreningar via schaktningsarbeten, dikning 

m.m. 

2.2 TRANSPORT 

Vägar, broar, järnvägen och alla andra former av transport kan utgöra hot mot vattentäkten 

genom: 

- Utsläpp av förorenande ämnen i mark, luft eller vatten 

- Olyckor 

- Tunga transporter (inkl. farligt gods) 

2.3 INDUSTRIER OCH ANNAN KOMMERSIELL VERKSAMHET 

Industrier och annan kommersiell verksamhet kan utgöra hot mot vattentäkten genom: 

- Utsläpp av förorenade ämnen i mark, luft eller vatten genom den normala 

verksamheten 

- Olyckor med miljöfarliga ämnen son ger utsläpp av föroreningar 

- Tunga transporter (inkl. farligt gods) 

- Förorenat släckvatten vid brand 

- Läckande cisterner och förvaringstankar 

- Förorenad mark från äldre verksamhet 

- Förorenat dagvatten 

- Lakvattenläckage 

3 IDENTIFIERADE RISKER INOM VATTEMVERKSAMHET 

Inom denna kategori har ingen risk identifierats. 

4 IDENTIFIERADE RISKER INOM SABOTAGE, KRIS, KRIG 

Inom denna kategori hanteras risk för sabotage. Riskerna är främst förknippade med direkt 

åverkan på installationer vid vattentäkten. Detta motverkas enklast genom bra fysiskt skydd 

(tätade anordningar, lås, larm, m.m.). 



   

 

 

3 (3) 
 
BILAGA 2. ALLMÄNNA DEFINITIONER 

OCH GENERELLA HOT MOT EN 

VATTENTÄKT 

2013-02-07  

VATTENSKYDDSOMRÅDE BONDSJÖN 

 

 

p
m

0
3
s
 2

0
1
0
-1

2
-1

5
 

Uppdrag 1654815; ELOB  \\sefssun0001\projekt\1584\1654937_bondsjö_vso_hemab\000\10 arbetsmtrl_dok\020 - bilaga 2. generella hot 

mot en vattentäkt.docx 

5 IDENTIFIERADE RISKER INOM KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Extrema väderhändelser innebär t.ex.: 

- Intensivare regn 

- Stora nederbördsmängder 

- Längre perioder med höga flöden 

Det finns anledning att tro att frekvenser av dessa händelser kommer att öka i framtiden. 

Perioder med extrem nederbörd kan bl.a. medföra följande risker: 

- Påverkan på vägtrafik genom svåra transportförhållanden eller direkta skador på vägar 

och broar, vilket kan leda till ökad olycksrisk. 

- Påverkan på avlopp och dagvatten genom bräddning av förorenat vatten, ledningsbrott, 

bortspolning av föroreningar på grund av stora flöden. 

- Påverkan på förorenade områden genom översvämning och frigörelse av olika typer av 

föroreningar. 

- Dammbrott och bortspolning av förorening. 

- Ökad tillrinning och ökad ämnestransport till vattendragen som kan leda till frisläppande 

av stora mängder humus. 

- Påverkan på vattentemperatur som kan gynna tillväxten av bakterier, alger och 

parasiter i råvattnet samt öka risk för mikrobiell tillväxt i distributionsnäten. 

- Påverkan på temperatur på sjöar som kan orsaka syrebrist i bottenvattnet, vilket kan 

leda till utlösning av de störande metallerna järn, mangan och fosfor. Fosforutlösningar 

kan i sin tur medföra ökande problem med algblomningar. 


