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1. Inledning 

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att säkra vattnets 

kvantitet och kvalitet för att trygga människors hälsa nu och i framtiden, inte 

minst mot bakgrund av hotande klimatförändringar.  

Denna utredning har som huvudsakligt syfte belysa idéer för att säkerställa 

dricksvattenförsörjningen för Eksjö tätort i ett flergenerationsperspektiv. Baserat 

på bedömt framtida behov av dricksvatten utreds översiktligt potentiellt intres-

santa vattenresurser i form av grundvattenmagasin, sjöar och vattendrag.  

2. Allmänt om dricksvattenförsörjning 

För dricksvattenförsörjning används generellt ytvatten från sjöar och vattendrag 

eller grundvatten från berg och jordlager. I vårt land är fördelningen mellan yt- 

och grundvatten ganska lika, där ytvatten främst används i storstadsregionerna. 

Grundvatten anses som det bästa alternativet på grund av bl. a lägre sårbarhet 

mot påverkan och naturliga reningsprocesser i berg och grus. Ett grundvatten 

har jämfört med ytvatten generellt lägre temperatur, lägre halt av organiska äm-

nen och bättre mikrobiologisk kvalitet – faktorer som innebär enklare behand-

ling i vattenverken. Grundvattenmagasinen är dock ofta begränsade vad det gäl-

ler mängden vatten och när ett grundvatten blivit förorenat kan det ta lång tid 

innan det blir rent igen. Det är viktigt att alla vattentäkter, såväl yt- som grund-

vatten skyddas mot föroreningar och annan påverkan. 

Ett vanligt sätt att förstärka kapaciteten i ett naturligt grundvattenmagasin är ge-

nom infiltration av ett ytvatten i jordavlagringen ovanför magasinet. Samtidigt 

förbättras då ytvattnets kvalitet. Principen för sådan så kallad konstgjord infiltra-

tion redovisas i figur 1 nedan. 
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Figur 1 Principen för konstgjord infiltration. Ytvatten pumpas upp på åsen och för-
stärker den naturliga grundvattenbildningen. 

 

Vattenförsörjningen för Eksjö tätort bygger i dag på infiltration av ytvatten från 

sjön Norra Vixen i grus- och sandförekomsten vid Ränneslätt. 

Viktiga faktorer att beakta i samband med vattenplanering är bland andra 

- Vilka områden som ska försörjas 

- Kapacitet, särskilt med tanke på återkommande torrår 

- Kvalitet, även långsiktigt 

- Reservberedskap, i händelse av kapacitets- eller kvalitetsproblem 

- Risker, främst med avseende på kapacitet och kvalitet 

- Säkerhet, t ex skalskydd och skyddsföreskrifter 

- Motstående intressen, t ex markägare, vattenkraft, naturvärden 

- Kostnader 

Dessa faktorer kommer att översiktligt beaktas i denna utredning. 
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3. Eksjös vattenförsörjning 

3.1. Eksjö kommun 

Den allmänna dricksvattenförsörjningen inom Eksjö kommun är huvudsakligen 

baserad på grundvatten i lösa jordavlagringar uppbyggda av sand och grus. Av Ek-

sjö Energi AB:s sju vattentäkter är det bara två mindre orter som använder grund-

vatten från berggrunden. 

Uttag och kapacitet 

Uttag, kapacitet och behandlingsteknik för de allmänna vattenverken redovisas i 

tabell 1 nedan. Råvattnet till samtliga vattenverk har generellt en god kvalitet och 

är därmed lättbehandlat. 

Tabell 1 Data om Eksjö Energis vattenverk. 

Ort Produktion 2016 
(m3/d) 

Dimensionerad 
kapacitet (m3/d) 

Behandlingsteknik 

Eksjö 2 500 4 000 pH-justering, filtrering, 
UV-ljus 

Mariannelund 600 1 200 pH-justering, UV-ljus 

Hjältevad/Bellö 400 1 200 pH-justering, UV-ljus 

Hult 110 300 Alkalisering, UV-ljus 

Höreda 20 100 Manganfilter, UV-ljus 

Värne 15 100 Radonavskiljning, UV 

Kråkshult 1 10 Radonavskiljning, UV 

 

Framtida behov  

Den huvudsakliga befolkningsutvecklingen bedöms ske i Eksjö tätort, där dagens 

behov inför framtiden beräknas öka från 2 500 per dygn till 3 500 m3 per dygn, 

motsvarande från ca 30 l/s till ca 40 l/s.  

3.2. Eksjö tätort 

Vattenförsörjningen för Eksjö tätort baseras på grundvattentäkten Ränneslätt och 

ytvatten från sjön Norra Vixen. Grundvatten har tagits från sandmagasinet  

Ränneslätt i mer än hundra år och när grundvattnet inte längre räckte till under 

1960-talet förstärktes grundvattenbildningen genom infiltration av Norra Vixens 

vatten i magasinet (så kallad konstgjord infiltration). Uppströms Norra Vixen lig-

ger den betydligt större sjön Södra Vixen, som avrinner till Norra Vixen via en 

bäck och som därmed också bidrar med infiltrationsvatten.   

Det grundvatten som tas ur Ränneslätts sandmagasin bereds till dricksvatten i Ek-

sjö vattenverk. Vattnet från Norra Vixen fungerar även som reservvatten och leds 

direkt in i vattenverket i det fall grundvattnet i Ränneslätt-magasinet av någon an-

ledning förorenas och grundvattnet där inte bedöms som acceptabelt.  
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I enlighet med gällande vattendom från 1960 får vattenståndet i Norra Vixen re-

gleras mellan + 215,50 och + 214,90 meter över havet. Enligt vattendomen får 

det från Norra Vixen avledas i medeltal 40 l/s som infiltrationsvatten och utlop-

pet från Norra Vixen får inte underskrida 25 l/s. Efter den torka som rådde under 

2016 godkände länsstyrelsen i beslut 2017-06-30 tills vidare en minimitappning 

om 5 l/s, under förutsättning att en alternativ vattentäkt utreds. 

3.3. Risker och hot 

Det finns risker och hot som kan försvåra eller rent av hindra användningen av en 

vattenresurs. Generellt kan dessa risker och hot utgöras av 

- Utsläpp, olyckor eller andra föroreningar, som kan påverka vattnets kvalitet 

- Klimatförändringar, som på sikt kan påverka såväl kvantitet som kvalitet 

- Natur- och kulturhänsyn, som kan påverka möjligheterna till uttag av vatten 

För Eksjö tätort gäller i första hand hotet om ihållande torrperioder, men försörj-

ningen hotas också till viss del av föroreningar, dels i sjöarna, dels i infiltrations-

området Ränneslätt som innehåller en del föroreningar från tidigare verksamheter. 

Med beaktande av en långsiktigt framtida säker dricksvattenproduktion bedöms i 

dagsläget torka, inklusive de förväntade klimatförändringarna, som det största ho-

tet.  

3.4. Sammanfattande problembeskrivning 

Den naturliga grundvattenbildningen vid Ränneslätt är otillräcklig för att försörja 

Eksjö tätort, varvid denna är förstärkt med infiltration av ytvatten från sjön Norra 

Vixen. Norra Vixen står i förbindelse med Södra Vixen genom en ca 300 m lång 

bäck. Vattenflödet i bäcken begränsas av ett antal bottentrösklar någon decimeter 

under sjöarnas normalvattenstånd. 

Tillrinningsområdena för de båda sjöarna är tämligen små, vilket innebär långa 

omsättningstider i sjöarna. I samband med torka riskerar därför sjöarnas nivåer att 

snabbt sjunka på grund av låg eller ingen tillrinning och hög avdunstning. Särskilt 

problematiskt blir det när inget flöde kan rinna från Södra Vixen till Norra Vixen, 

då nivåsänkningen i Norra Vixen kan gå väldigt fort. Samtidigt är den naturliga 

grundvattentillgången vid Ränneslätt då liten på grund av de torra förhållandena. 

Dricksvattenförsörjningen för Eksjö tätort är i samband med sådana torrperioder 

starkt hotad, samtidigt som det är svårt att hålla ett för naturmiljön acceptabelt ut-

flöde från Norra Vixen.  

Generellt anses grundvatten ge bättre förutsättningar för dricksvattenproduktion 

än ytvatten på grund av grundvattnets bättre och jämnare temperatur och andra 
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kvalitetsfaktorer. Framtida klimatförändringar pekar också på att framför allt yt-

vattnets kvalitet kan komma att försämras med ökad risk för bl. a humifiering och 

algblomningar. 

En långsiktigt säker dricksvattenförsörjning bör bygga på god kapacitet och god 

kvalitet, men även på att det finns en reservberedskap. 

 

4. Klimat 

Klimatet har en avgörande betydelse för såväl grund- som ytvattenbildning.  

SMHI har under lång tid haft kontinuerliga mätningar av nederbörd vid stationer 

fördelade över landet. Vid mätstationen i Eksjö har mätningar pågått från 1941 

till 1984, varefter mätningarna har gjorts i Värne ca 15 km söder om Eksjö. Vid 

dessa mätstationer har det i genomsnitt fallit 591 mm/år, med lägsta uppmätta 

värde 357 mm/år och det högsta 997 mm/år (avser hydrologiskt år, från okto-

ber-september).  

En statistisk bearbetning av SMHI:s uppmätta nederbörd i Eksjöområdet redo-

visas i figur 3 nedan. Diagrammet skall läsas med sannolikheten för att en viss 

nederbörd skall överskridas som en gång på xx år (våtår, blå staplar) respektive 

underskridas som en gång på xx år(torrår, röda staplar). Diagrammet visar neder-

börden under ett hydrologiskt år. 
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Figur 3  Statistisk bearbetning av nederbörd i Eksjö under ett hydrologiskt år för 

perioden 1941/42 till 2015/16. (1948/49 är ett torrår 1:564, 1975/76 ett 

torrår 1:130 och 2006/07 är ett våtår 1:516). 

När det gäller vattenförsörjning är det huvudsakligen de torra perioderna som 

innebär problem i form av bristsituationer, men som även kan påverka kvalitets-

faktorer. Viktigt är härvid att notera sammanhängande perioder med torka.  

Torra perioder som satt avtryck i vattentillgången är 1946-47 och 1972-76, men 

även 2015-2016 var ett ovanligt torrt år (1:15). Dessa perioder är även lätta att 

identifiera i noteringar om vattenföring i vattendrag, vattenstånd i sjöar och 

grundvattennivåer. Enligt SGU har lägre grundvattennivåer än 2015-2016 inte 

uppmätts sedan sådana mätningar startade i slutet på 1960-talet.  

Från SMHI:s statistik framgår att nederbörden vid torrår 1:50 respektive 1:100 

uppgår till 405 respektive 388 mm, uppgifter som senare i denna rapport kom-

mer att användas för att beräkna tillgängliga vattenmängder i de vattenresurser 

som bedöms som intressanta. 

Såväl yt- som grundvattenbildningen sker främst under vinterhalvåret eftersom 

nettonederbörden då är större än avdunstningen. Under sommaren, då den 

mesta nederbörden tas upp av vegetationen eller avdunstar, kan det bli brist på 

vatten på grund av att användningen överstiger nybildningen.  

Ett diagram över den nederbörd som faller under vinterhalvåret redovisas i  

figur 4 nedan. Vintern 2015/2016 motsvarade ett torrår 1:5.  
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Figur 4  Statistisk bearbetning av nederbörd i Eksjö under oktober – mars 

 för perioden 1941/42 till 2015/16. 

Man kan således med tillgängliga historiska data skapa en bild av naturliga variat-

ioner och vilken marginal för kommande extremsituationer som rimligen måste 

finnas.  

Även faktorer såsom temperatur och nederbördens fördelning under året kan ha 

betydelse för avdunstningen och den till slut tillgängliga vattenmängden. Dessu-

tom har den aktuella vattenresursens utformning med grundvattenmagasin, sjöar 

och regleringsmagasin avgörande betydelse för resursens tillgänglighet. 

De naturliga variationerna är i ett långt perspektiv större än effekterna av klimat-

förändringar, men det är viktigt att även addera klimatförändringarna till de 

kända historiska värdena. 

4.1. Klimatförändringar 

Förväntade klimatförändringar som temperaturökning och förändrade neder-

bördsförhållanden kommer att påverka vattenförsörjningen. För sydöstra Sve-

rige leder de flesta scenarios till bedömningen att extremsituationer, både våta 

och torra, kommer bli mer vanligt förekommande, vilket ställer stora krav på 

vattenförsörjningen. I SMHI:s klimatanalys för Jönköpings län (2015), som base-

ras på simuleringar fram till år 2100, framgår bland annat följande:  

o Stigande årsmedeltemperatur  

o Störst temperaturökning under vinter- och sommarmånaderna  
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o Ökad årsnederbörd  

o Tydlig ökning av nederbörd under vintermånaderna  

o Fler dagar med större regnmängder  

o Förlängd vegetationssäsong  

o Förändring av vattenflöden i vattendrag, lägre flöden vår/sommar  

o Torrare mark och längre torrperioder sommartid   

Högre temperaturer, längre torrperioder och längre växtsäsong förväntas på-

verka både ytvatten och grundvatten. Sommartid förväntas till exempel såväl 

minskade flöden i vattendragen som minskade grundvattentillgångar. 

Ökade regnmängder riskerar att påverka vattenkvalitén i främst ytvattendragen, 

till exempel genom ökad färg, humushalt, grumlighet, närsaltsbelastning och bru-

nifiering. Brunifiering orsakas av en ökad mängd humusämnen och/eller järn- 

och manganföreningar, som i sin tur kan innebära ett ökat behov av rening in-

nan vattnet kan användas som dricksvatten. Ytterligare effekter av klimatföränd-

ringar kan vara lägre pH-värde, höga temperaturer i ytvatten sommartid, ökning 

av algblomningar och tillväxt av mikroorganismer.  
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5. Potentiella grundvattenvattenresurser 

Sand- och grusavlagringar kan fungera som goda grundvattenresurser, antingen i 

sig själva eller med hjälp av tillfört ytvatten genom inducerad eller konstgjord in-

filtration. Ett utdrag ur SGU:s jordartskarta i Eksjös relativa närområde redovisas i 

figur 5 nedan. Som framgår av kartan finns det gott om isälvsavlagringar i detta 

område. 

 

Figur 5 Jordarter (www@sgu.se).  Grönt = isälvsavlagring (sand, grus),  
ljusblå = morän, brunt = torv, rött = berg i dagen 

På SGU:s hemsida finns även en karta som visar grundvattenmagasin med be-

dömda uttagsmöjligheter. Denna sida är tyvärr svår att återge i pappersform men 

utifrån denna antas att uttagsmöjligheterna under normala förhållanden generellt 

är tämligen goda (5-25 l/s) i de flesta av de isälvsavlagringar som redovisas i  

figur 5 ovan. För vissa avlagringar finns magasin med uttag som bedöms som ut-

märkta eller ovanligt goda (25-125 l/s).  

Eftersom förutsättningarna för vattenproduktion i isälvsavlagringar är så pass 

goda i Eksjös närområde utreds i detta skede inte möjligheterna till uttag i berg. 

mailto:www@sgu.se
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Vatteninformation Sverige (VISS) har definierat ett stort antal grundvattenföre-

komster som kan betraktas som potentiella vattenresurser för dricksvattenförsörj-

ning. Samtliga är tilldelade miljökvalitetsnormer (MKN) med avseende på kvanti-

tativ och kvalitativ kemisk status av Vattenmyndigheten för Södra Östersjön.  

Nedan redovisas de grundvattenförekomster som bedöms som mest intressanta 

för Eksjö tätort. Urvalet är baserat på Vatten och Samhällstekniks egna erfaren-

heter, uppgifter i VISS samt tidigare utredningar och prioriteringar som SGU ut-

fört. Observera att de uppgifter som det refereras till från SGU oftast är schablon-

mässiga och gäller endast som medelvärden under normala förhållanden. I denna 

rapport kompletteras därför dessa uppgifter med beräkningar för de olika vatten-

resursernas kapacitet under torrperioder.   
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5.1. Åsen väster och söder om Eksjö 

Väster och söder om Eksjö sträcker sig en stor isälvsavlagring i nord-sydlig rikt-

ning. Inom denna definierar VISS två grundvattenförekomster, dels Eksjö Västra 

(39 km2), dels Soåsen (Ränneslätt, 2 km2) som en del av Eksjö västra, se figur 6 

nedan.  

 

Figur 6 Isälvsavlagringarna väster och söder om Eksjö samt ungefärlig utbredning 

av grundvattenförekomsterna Eksjö Västra och Soåsen (Ränneslätt). 

Grönt = isälvsavlagring (sand, grus), ljusblå = morän, brunt = torv,  

rött = berg i dagen 

SGU anger översiktligt medelmäktigheten i Eksjö Västra till 9 m (djupintervall 0-

20 m) och uttagsmöjligheterna som måttliga. I de bästa delarna av detta magasin 

anger VISS uttagsmöjligheterna som goda eller utmärkta (5-25 l/s).  
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Grundvattenförekomsten vid Ränneslätt används i dag för Eksjös vattenförsörj-

ning, se kapitel 2.2. Avlagringens mäktighet vid Ränneslätt bedöms uppgå till  

ca 20 m. Vattenförekomsten Soåsen (Ränneslätt) har av vattenmyndigheten beslu-

tats ha såväl god kemisk status som god kvantitativ status och myndigheten har 

beslutat att den goda statusen ska upprätthållas.  

Risker och hot 

För vattenförekomsten Eksjö Västra anger VISSS en risk för att den kemiska sta-

tusen på sikt inte kan upprätthållas då Eksjö samhälle ligger på förekomsten och 

att det där finns ett stort antal förorenade områden.  

Även om VISS bedömer den kemiska statusen som god i förekomsten Soåsen bör 

det ändå påpekas att det övningsområdet på Ränneslätt sannolikt innehåller för-

oreningar från den militära verksamhet som skett på området i många decennier. 

Dessutom pågår det i dagsläget periodvis såväl militära övningar som annan verk-

samhet med t ex motorfordon. 

Ränneslätt-området är å andra sidan stort, samtidigt som verksamheter på områ-

det i dag är tämligen sällan förekommande, vilket ger förutsättningar för ett gott 

skydd mot förorening av det vatten som blir dricksvatten.   

 

Beräknad vattentillgång 

En grov beräkning av den naturliga grundvattenbildningen vid Ränneslätt (2 km2): 

Normalår 300 000 m3 10 l/s 

Torrår 1:100 100 000 m3   3 l/s 

För dagens dricksvattenproduktion om ca 30 l/s tas i genomsnitt ca 40 l/s från 

Norra Vixen som infiltrationsvatten. Med normala förluster i samband med uttag 

av infiltrerat vatten bedöms det som rimligt att uttaget från det naturliga grundvat-

tenmagasinet i genomsnitt uppgår till ca 10 l/s. 

Samma beräkning för hela Eksjö Västra, inkl. Ränneslätt (41 km2) ger: 

Normalår    6 milj. m3 190 l/s 

Torrår 1:100 0,8 milj. m3   25 l/s 

Beräkningarna ovan visar att det kan finnas anledning att undersöka ett något 

större vattentäktsområde än dagens. 

Söder om Eksjö 

Isälvssedimenten söder om Eksjö Västra har visserligen en stor utbredning men 

bedöms ändå som ointressant för vattenförsörjningsändamål. Dels bedöms avlag-

ringen tämligen grund och inte särskilt vattenförande, dels finns riksväg 32 och en 
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hel del bebyggelse på avlagringen. Områden med berg i dagen ger också indikat-

ioner på begränsad mäktighet. Eksjö tätort planerar dessutom att expandera sö-

derut över området. 

15 km söder om Eksjö, öster om sjön Nömmen i Vetlanda kommun, ligger orten 

Björköby som ligger på en 10 km2 stor annan isälvsavlagring, se figur 6 ovan.  

Enligt öppen data från SGU finns där lagermäktigheter på 5-20 m med isälvs-

material och ett uppskattat möjligt uttag på 5-25 l/s. Infiltration i avlagringen med 

vatten från Nömmen, vilket redan sker för vattenförsörjningen i Björköby, torde 

teoretiskt vara möjligt, men sammantaget prioriteras denna resurs i dagsläget inte 

som särskilt viktig för Eksjös behov. 

5.2. Hjältevad-området 

I området kring Hjältevad finns ett flertal sand- och grusförekomster, se figur 7 

nedan.  

 

Figur 7 Isälvsavlagringar vid Hjältevad. Grönt = isälvsavlagring (sand, grus), ljusblå = 

morän, brunt = torv, rött = berg i dagen.  

Vid Bruzaholm och Hjältevad finns en grundvattenförekomst som VISS benäm-

ner Bruzaholm. Förekomsten uppgår till ca 9 km2 och bedöms schablonmässigt av 

SGU ha en generell mäktighet av 9 m och mycket goda uttagsmöjligheter. I de 

bästa delarna av magasinet anger VISS uttagsmöjligheterna som utmärkta eller 

ovanligt goda (25-125 l/s).  
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Ungefär mitt emellan Bruzaholm och Hjältevad ligger Eksjö Energis vattenverk 

som försörjer Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och Bellö. Vattentäkten består av 

två grusfilterbrunnar på 17-18 m djup. 

Väster om Bruzaholm ligger en angränsande mindre sand- och grusförekomst  

(3 km2) med måttliga uttagsmöjligheter enligt SGU. I VISS benämns denna före-

komst Väster om Bruzaholm. I de bästa delarna av magasinet anger VISS uttags-

möjligheterna som mycket goda eller utmärkta (5-25 l/s). Förekomsten har beslu-

tas ha god såväl kvantitativ som kemisk status. 

Ytterligare en sand- och grusförekomst finns i området sydöst om Ingatorp, enligt 

VISS benämnd Ingatorp-Vittskögle (2 km2). Uttagsmöjligheterna har bedömts 

som mycket goda eller utmärkta (5-25 l/s). Förekomsten har beslutats ha god så-

väl kvantitativ som kemisk status. 

Risker och hot 

Den kemiska statusen i grundvattenförekomsten Bruzaholm har av Vattenmyn-

digheten beslutats som otillfredsställande på grund av höga arsenikhalter, orsakade 

av två förorenade områden i Hjältevad. Dessa områden ligger dock inte i tillrin-

ningsområdet till kommunens vattentäkt.  

Förutom dessa två förorenade områden finns enligt VISS även ett stort antal 

andra potentiella riskområden, tillsammans med järnvägen och riksväg 40. Vatten-

myndigheten har beslutat att god kemisk status skall vara uppnådd senast 2021. 

 

För vattenförekomsten Västra Bruzaholm anger VISS risk för att den kemiska sta-

tusen inte kan upprätthållas på grund av riksväg 40:s sträckning genom förekoms-

ten. För Ingatorp-Vitskögle anger VISS risk för att den kemiska statusen i inte kan 

upprätthållas på grund av dels ett antal förorenade områden, dels vägar och järn-

väg inom förekomsten. 

 

Beräknad vattentillgång  

En grov bedömning av den naturliga grundvattenbildningen vid Bruzaholm-Hjäl-

tevad: 

Normalår  1,2 milj. m3 40 l/s  

Torrår 1:100  0,2 milj. m3   6 l/s 

Dagens dricksvattenproduktion vid Hjältevads vattenverk uppgår till ca 5 l/s  

(400 m3/d, se kapitel 3.1). För att även försörja Eksjö krävs komplettering med 

infiltration av ytvatten. 
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5.3. Mariannelund 

I trakterna kring Mariannelund finns stora isälvsavlagringar med goda möjligheter 

till grundvattenförsörjning, dels Mariannelundsåsen i nordvästlig-sydostlig rikt-

ning, dels Ydrefors-Rumskullaformationen norr om denna, se figur 8 nedan.  

Eksjö Energi ombesörjer vattenförsörjningen för Mariannelund tätort. För vatten-

täkten finns nyligen antagna vattenskyddsföreskrifter med tillhörande vatten-

skyddsområde. Avståndet till Eksjö är ca 36 km. 

 

Figur 8 Isälvsavlagringar vid Mariannelund. Grönt = isälvsavlagring (sand, grus), ljus-

blå = morän, brunt = torv, rött = berg i dagen. 

Baserat på översiktliga undersökningar 2004-2005 skrev SGU 2009 en rapport 

(K149) om grundvattenmagasinet Mariannelundsåsen. Enligt dessa undersök-

ningar utgörs åsen i huvudsak av 20-40 m mäktiga grus- och sandlager med  

mycket god till måttlig hydraulisk konduktivitet. SGU bedömer möjligheten till in-

ducerad infiltration från den närliggande Silverån som mycket sannolik. Möjlighet-

erna för uttag av stora mängder grundvatten bedöms vara mycket gynnsamma. I 

VISS anges utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjligheter i de bästa delarna av 

magasinet (25-125 l/s). 
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Risker och hot 

På Mariannelundsåsen ligger Mariannelunds samhälle, som förutom den påverkan 

som detta i sig kan innebära, även enligt VISS hyser 31 potentiella påverkans-

källor, varav 2 med stor risk och en med mycket stor risk. Med anledning av dessa 

risker bedömer VISS att det finns en risk att vattenkvalitén inte uppfyller god sta-

tus 2021. Särskilt anges den f d sulfitfabriken. 

Beräknad vattentillgång 

Formationen är mycket stor och det har bedömts som rimligt att reducera den re-

alistiskt tillgängliga vattenmängden till en tredjedel av hela områdets totala mängd. 

Den naturliga grundvattenbildningen beräknas grovt enligt följande: 

Normalår  2,8 milj. m3 90 l/s  

Torrår 1:100  0,6 milj. m3 30 l/s 

Med konstjord infiltration beräknas tillgången öka enligt följande: 

Normalår     8 milj. m3 250 l/s  

Torrår 1:100  1,8 milj. m3   60 l/s 

I relation till Eksjös behov (40 l/s) bedöms det finnas gott om vatten i Marian-

nelunds-åsen. 
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5.4. Sunneränga 

Sunneränga ligger vid en ca 16 km2 stor sand- och grusavlagring som VISS be-

nämner Aneby-Knutstorp, ca 15 km norr om Eksjö, se figur 9 nedan. SGU anger 

medelmäktigheten generellt till 9 m (djupintervall 0-20 m) och möjligheterna till 

uttag av grundvatten som mycket goda. I de bästa delarna av magasinet anger 

VISS uttagsmöjligheterna som utmärkta eller ovanligt goda (25-125 l/s). Vatten-

myndigheten har beslutat om god såväl kvantitativ som kemisk status för grund-

vattenförekomsten och VISS bedömer att det inte finns någon risk för att den ke-

miska statusen skall försämras. 

 

Figur 9 Grundvattenförekomsten Aneby-Knutstorp. 

Grönt = isälvsavlagring (sand, grus), ljusblå = morän, brunt = torv,  

rött = berg i dagen.  

Vatten och Samhällsteknik har under åren 2013-2014 gjort ett antal undersök-

ningar och utredningar i Sunneränga-området i syfte att undersöka möjligheterna 

till en alternativ grundvattentäkt för Nässjö kommun. Nässjö kommun har emell-

ertid beslutat att komplettera sin vattenförsörjning med ytterligare en ytvattentäkt. 
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Vid Vatten och Samhällstekniks undersökningar framkom det bland annat att 

isälvsavlagringen kring de centrala delarna av det undersökta området vid Sunner-

änga har en mäktighet av 20-25 m, varav den vattenmättade zonen uppgick till ca 

7-23 m. 

Det område som VoS har undersökt vid Sunneränga ligger i den södra delen av 

Aneby-Knutstorp-förekomsten. I den norra delen av förekomsten, som är ett av-

skilt magasin från det södra, tar Aneby vatten för sin dricksvattenproduktion. Mel-

lan Sunneränga och Anebys vattentäkt finns ett område som ännu inte är under-

sökt. I det fall Eksjö kommun tar den södra delen av förekomsten i anspråk för 

dricksvattenproduktion öppnar sig goda möjligheter för de båda kommunerna att 

hjälpa varandra i händelse av driftstörningar. 

Risker och hot 

Sunneränga ingår i ett större område som är utpekat som riksintresse för natur-

vård. I den östra kanten av området passerar riksväg 32 med drygt 3 000 fordon 

per år och över åsen går länsväg 964 med knappt 300 fordon per år. I övrigt inga 

särskilda risker i området. 

Beräknad vattentillgång 

En grov bedömning av den naturliga grundvattenbildningen vid Sunneränga: 

Normalår  1,9 milj. m3 60 l/s  

Torrår 1:100  0,3 milj. m3 10 l/s 

Med konstgjord infiltration bedöms Sunneränga- området möjliggöra ett vattenut-

tag på 20-30 l/s även under torrår 1:100. Om även området närmast norr om Sun-

neränga tas i anspråk bedöms större uttagsmängder som möjliga. Erforderlig 

mängd sjövatten för infiltration finns, se kapitel 6.5. 
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5.5. Sandsjöåsen 

Sandsjöåsen ligger ca 25 km sydväst om Eksjö, se figur 10 nedan. VISS benämner 

grundvattenmagasinet där som Öster om Bodafors (21 km2) och anger att uttags-

möjligheterna bedöms som utmärkta eller mycket goda i de bästa delarna av åsen 

(25-125 l/s). Vattenmyndigheten har beslutat om god såväl kvantitativ som ke-

misk status för grundvattenförekomsten och VISS bedömer att det inte finns nå-

gon risk för att den kemiska statusen skall försämras. 

Inom området finns ca 50 enskilda vattentäkter och två kommunala vattentäkter i 

berg.  

 

Figur 10 Isälvsavlagringar vid Sandsjöåsen. Grönt = isälvsavlagring (sand, grus),  

ljusblå = morän, brunt = torv, rött = berg i dagen.   
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2015 gav SGU ut en rapport (K 505) som särskilt belyser delområdet Uppsjön-

Sandsjön i åsen. Magasinets mäktighet varierar från ett fåtal meter i ytterkanterna 

till 30-50 m i de mer centrala delarna. Inom magasinet finns ett antal sjöar som 

möjliggör inducerad (naturlig) infiltration i magasinet. 

Risker och hot 

Området är påtagligt rikt på jordbruk. På åsen passerar länsväg 128 med knappt 

2 000 fordon per år och i samhället Sandsjöfors finns ett sågverk med risk för för-

oreningspåverkan, i övrigt inga större riskobjekt. 

Beräknad vattentillgång 

En grov bedömning av den naturliga grundvattenbildningen vid Sandsjöåsen: 

Normalår  3,3 miljoner m3 100 l/s 

Torrår 1:100  0,4 miljoner m3   10 l/s 

Vatten och Samhällstekniks undersökningar pekar på att om tillrinningsområdets 

storlek ökar kan ett uttag av 15-20 l/s vara möjligt vid ett torrår 1:100. Med indu-

cerad eller konstgjord infiltration från de i åsen liggande Uppsjön och/eller Sand-

sjön beräknas kapaciteten kunna bli betydligt högre. 

5.6. Sammanfattning av grundvattenresurser 

En sammanfattning av beräknad naturlig grundvattentillgång i tidigare presente-

rade grundvattenresurser redovisas i tabell 2 nedan.  

Tabell 2 Beräknad naturlig grundvattentillgång i Eksjös närområde  

Område Uttag i dag 

(l/s) 

Naturlig grundvattentillgång 

(l/s) 
  Normalår Torrår 1:00 

Soåsen, Ränneslätt 30* 10 3 

Hjältevad 5 40 6 

Mariannelundsåsen 7 90 30 

Sunneränga 0 60 10 

Sandsjöåsen 0 100 10 

* Med infiltration från Norra Vixen 

Av tabellen ovan framgår att samtliga alternativ till Ränneslätt klarar Eksjös fram-

tida behov (ca 40 l/s) under normala förhållanden, medan däremot ingen av dessa 

resurser fullt ut klarar försörjningen vid ett torrår 1:100. Med konstgjord infiltra-

tion bedöms emellertid samtliga ha mycket goda förutsättningar. Det gäller med 

andra ord att hitta ett lämpligt infiltrationsvatten. 
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6. Potentiella ytvattenresurser 

Det finns ett flertal sjöar inom ett par mils avstånd från Eksjö. De flesta är dock 

reglerade och tagna i anspråk för andra intressen än vattenförsörjning. Inte minst 

gäller det de sjöar som ligger inom Emåns avrinningsområde och som ursprungli-

gen reglerades för kraftändamål men som under senare år styrts om för att trygga 

produktionen vid Mönsterås bruk. Dessutom finns det generellt starka natur- och 

markägarintressen vid flertalet av sjöarna.  

De största sjöarna i Eksjös närområde redovisas i figur 11 nedan. 

 

Figur 11 Större sjöar och vattendrag i närheten av Eksjö. 

Nedan presenteras de sjöar som kan tänkas utgöra potentiella resurser för Eksjös 

vattenförsörjning. Urvalet är baserat på de sjöar som bör belysas med avseende på 

avståndet från Eksjö och i vilken grad de i övrigt bedöms som rimliga för dricks-

vattenproduktion. De data som anges är hämtade från SMHI:s vattenarkiv 

(www.smhi.se) och Vatteninformation i Sverige, VISS (www.viss.lansstyrlsen.se). 

I genomgången nedan har vattenmyndigheten beslutat att den kemiska statusen är 

god i samtliga sjöar. Detta gäller med undantag för kvicksilver och bromerade äm-

nen, d v s det som generellt anges för de flesta vatten. 

http://www.smhi.se/
http://www.viss.lansstyrlsen.se/
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Beräkning av vattentillgång 

Avgörande för den mängd vatten som kan fås från en sjö är dess tillrinning, som i 

sin tur beror på nederbörd, avdunstning samt storleken på avrinningsområdet och 

sjöarean. Med hjälp av dessa faktorer kan en sjös tillgängliga årsvattenmängd be-

räknas enligt följande formel: 

Q = F * (N – A) – (Fs – 0,1 *F) *As 

 

Q tillgänglig vattenmängd (Mm3/år 

F avrinningsområdets storlek (m2) 

Fs totala sjöarealen (m2) 

N nederbörd (m/år) 

A medelavdunstning från landområden med ca 10% sjöyta (m/år) 

As avdunstningen från sjöyta i m/år, vilket sätts till 0,6 m/år 

För de sjöar som nedan bedöms som intressanta för Eksjös vattenförsörjning görs 

sådana beräkningar för normalår samt torrår 1:50 och 1:100 enligt följande:  

Normalår (medianvärde) 581 mm/år 

Torrår 1:50  405 mm/år 

Torrår 1:100  388 mm/år 

Det är således ingen dramatisk skillnad mellan torråren 1:50 och 1:100. 

Risker och hot 

För varje sjö görs en översiktlig redovisning av bedömda risker och hot. Ett ge-

mensamt hot som inte anges i den fortlöpande texten, men som gäller samtliga 

sjöar, är effekten av torka och framtida klimatförändringar. 
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6.1. Norra Vixen och Södra Vixen 

Norra och Södra Vixen- sjöarna är de ytvattentäkter som i dag försörjer Eksjö 

tätort, se kapitel 3.2. Sjöarna ligger 215 meter över havet (m ö h) och är reglerade 

för dricksvattenproduktion vid Norra Vixens utlopp. Södra Vixen ligger några cm 

högre än Norra Vixen (med viss variation).  

Några hydrologiska data för de båda sjöarna: 

 N Vixen S Vixen  

Höjd (m ö h) 215,04 215,07  

Area (km2) 1,6 5  

Medeldjup (m) 5  6,5   

Maxdjup (m) 18 19   

 

I Norra Vixen har Vattenmyndigheten klassat såväl den ekologiska som den ke-

miska statusen som god. I Södra Vixen har VISS däremot bedömt den ekologiska 

statusen som måttlig beroende på övergödning (förhöjda halter växtplankton och 

näringsämnen), medan den kemiska statusen har bedömts som god. Problemet 

med övergödning är angeläget då sjön ursprungligen är oligotrof (näringsfattig) 

och ingår i ett Natura 2000-nätverk för oligotrofa sjöar.  

Sjöarna ingår i Allmänningsåns avrinningsområde. Ca 7 km nedströms Norra 

Vixen finns Natura 2000-området Allmänningsån, som kan påverkas negativt av 

bland annat låg vattenföring. 

Beräknad vattentillgång 

Beräkningar av tillgänglig vattenmängd (enligt den formel som anges i kap. 6) ger 

följande resultat: 

Normalår ca 2,4 milj. m3 ca 75 l/s 

Torrår 1:50 ca    0 m3 ca   0 l/s 

Torrår 1:100 ca -0,2 mil. m3       0 l/s 

Vid ett torrår 1:100 ”fattas” ca 0,2 milj. m3 på grund av låg tillrinning och avdunst-

ning. 

Enligt uppgifter från Eksjö Energi tas ca 40 l/s från Norra Vixen för att förstärka 

den naturliga grundvattenbildningen vid Ränneslätt. Enligt gällande vattendom 

skall 25 l/s släppas vid utloppet, vilket sammantaget innebär att systemet inte tål 

särskilt torra förhållanden. 
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Risker och hot 

Ett mycket starkt motstående intresse mot ett nyttjande av Södra Vixen som vat-

tentäkt är dess höga naturvärden. Förutom att sjön i dess helhet utgör ett riksin-

tresse för naturvården och ingår i ett Natura 2 000-nätverk för oligotrofa sjöar 

finns det en växtplats i den östra delen av sjön som hyser växten sjönajas, som är 

fridlyst enligt artskyddsförordningen, en Natura 2000-art samt är upptagen i bilaga 

4 till EU:s art- och habitatsdirektiv. Arten är akut hotad. Utöver sjönajas har Södra 

Vixen även ett flertal andra höga naturvärden, bl. a ett antal rödlistade och ovan-

liga alg- och snäckarter samt ett rikt fågelliv. 

Ett annat hot mot reglering är den bebyggelse som finns och som planeras längs 

sjöns stränder. 

Vixen-sjöarnas geografiska läge framgår av figur 12 nedan. 

6.2. Nömmen 

Nömmen är en ca 15 km2 stor sjö som ligger i Vetlanda och Nässjö kommuner ca 

4 km sydväst om Södra Vixen, se figur 12 nedan. Sjön ligger 219 m ö h inom ett 

stort avrinningsområde och har sitt utflöde i norr österut till Solgenån, som rinner 

ungefär mitt emellan Nömmen och Södra Vixen vidare mot sjön Solgen. VISS har 

bedömt den ekologiska statusen i sjön som måttlig beroende på övergödning, me-

dan den kemiska statusen har bedömts som god. Sjön är reglerad på två platser ett 

par km nedströms utloppet, Bodaskögle Kvarn och Fuse damm. 

Beräknad vattentillgång 

Normalår ca 30 milj. m3 ca 930 l/s 

Torrår 1:50 ca 14 milj. m3 ca 440 l/s 

Torrår 1:100 ca 12 mil. m3 ca 390 l/s 

SMHI har en mätstation i Solgenån vid Fuse, ca 10 km nedströms Nömmen. Me-

delvärdet på flödet där från 1961 fram till i dag ligger på ca 1 300 l/s. 

Nömmen har en hög tillgänglig vattenmängd. 

Risker och hot 

Förutom att Nömmen är reglerad finns det ganska mycket bebyggelse längs sjöns 

tämligen flacka stränder. Sjön kan därför vara känslig för ytterligare reglering och 

lokalt bedöms motstående intressen vara starka. Nedströms sjön utgör Solgenån 

ett Natura 2 000-område. 
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Figur 12 Sjöarna Norra Vixen, Södra Vixen och Nömmen. 
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6.3. Försjön 

Försjön ligger ca 9 km från infiltrationsområdet vid Ränneslätt och skulle därmed 

kunna vara intressant som ytvattentäkt. Sjön uppnår god såväl ekologisk som ke-

misk status enligt VISS, är näringsfattig, omges av i huvudsak skogsmark och be-

döms ha en god vattenkvalitet. Viss bebyggelse finns i sjöns södra del. Sjöns läge 

framgår av figur 13 nedan. 

 

Figur 13 Försjön, ca 8 km öster om Eksjö 

Försjön ligger 216 meter över havet längst upp i Pauliströmsåns (Emåns) avrin-

ningsområde. Medeldjupet uppgår till 8 m och maxdjupet till 26 m. Sjön är regle-

rad för kraftändamål vid Hult. 

Beräknad vattentillgång 

Normalår ca 3,0 milj. m3 ca 95 l/s 

Torrår 1:50 ca 1,3 milj. m3 ca 41 l/s 

Torrår 1:100 ca 1,1 mil. m3 ca 35 l/s 

Vattentillgången i Försjön är högre än för Vixensjöarna men beräknas inte räcka 

fullt ut för att helt försörja Eksjö i samband med allvarliga torrår. 

Risker och hot 

Försjön är reglerad såväl direkt nedströms sjön som vid ett flertal andra ställen 

längre ner i åsystemet. Sjön utgör dessutom ett Natura 2 000-område men i övrigt 

bedöms det inte finnas några anmärkningsvärda hinder för nyttjande som råvat-

tentäkt.  
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6.4.  Mycklaflon  

Sjön Mycklaflon är en tänkbar råvattentäkt. Sjön bedöms ha en god vattenkvalitet 

och ett djup på 40 m, vilket garanterar ett kallt vatten året runt. Avståndet till Ek-

sjö är ca 20 km. 

Mycklaflon ligger i ett sjösystem tillsammans med Skedesjön och Stora Bellen, se 

figur 14 nedan.  

 

Figur 14 Sjöarna Skedesjön, Mycklaflon och Stora Bellen. 

Hydrologiska data över de tre sjöarna enligt följande: 

 Skedesjön Mycklaflon Stora Bellen 

Höjd (m ö h) 207,09 207,01 206,97 

Area (km2) 3,4 11 6,4 

Medeldjup (m) 3 12,5 6 

Maxdjup (m) 10,5 40,5 20 

Volym (milj. m3) 10,5 145 42 
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Vattenkvalitén är generellt god i de tre sjöarna och vattenmyndigheten har beslu-

tat om såväl god ekologisk som kemisk status. Undantaget är Mycklaflon, där vat-

tenmyndigheten har beslutat om endast måttlig ekologisk status beroende på ne-

gativa förändringar av fiskesamhället under senare år. 

Mycklaflon är i sig inte direkt reglerad, men ingår i den reglering som sker vid 

Stora Bellens utlopp (spegeldammar ?). Ytterligare regleringar finns nedströms 

Bellen. 

 

Beräknad vattentillgång 

Normalår ca  12 milj. m3 ca 370 l/s 

Torrår 1:50 ca 3,1 milj. m3 ca 100 l/s 

Torrår 1:100 ca  2,2 mil. m3 ca   70 l/s 

Mycklaflon har en förhållandevis hög tillgänglig vattenmängd. 

Risker och hot 

I sjön finns röding, vilket gör den till ett riksintresse för naturvården. Sjön är dess-

utom ett natura 2 000-område. 

En större bebyggelseutbyggnad är planerad kring Mycklaflon, men denna är tänkt 

att anslutas med kommunalt vatten och avlopp via Hjältevad, vilket innebär att 

påverkan på sjön kommer att bli fortsatt låg.  

En ytterligare reglering av Mycklaflon påverkar även Skedesjön och Stora Bellen 

men samtliga dessa sjöars stränder är generellt tämligen branta, vilket gör att regle-

ring av nivån i sjöarna endast bedöms få en marginell påverkar på omgivande 

landområden.  
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6.5. Anebysjön och Assjön 

Anebysjön och Assjön ligger söder respektive sydost om Aneby, se figur 15 ne-

dan. Dessa sjöar är främst intressanta som resurser för infiltrationsvatten i sand- 

och grusförekomsten vid Sunneränga, se kapitel 5.4. 

 

Figur 15 Sjöarna Anebysjön och Assjön.  

Båda sjöarna ingår i Svartåns avrinningsområde med utlopp norrut mot Motala 

Ström. Anebysjön är (ca 2 km2) är en ganska grund sjö (maxdjup 8 m) med eutrof 

prägel medan Assjön (ca 5 km2) är en oligotrof klarvattensjö med ett största djup 

på 35 m. Särskilt Assjön håller en mycket god vattenkvalitet.  

För båda sjöarna har vattenmyndigheten beslutat om såväl god ekologisk som ke-

misk status. 

Beräknad vattentillgång för Anebysjön 

Normalår ca 52 milj. m3 ca 1 600 l/s 

Torrår 1:50 ca 26 milj. m3 ca    800 l/s 

Torrår 1:100 ca 24 mil. m3 ca    750 l/s 

Anebysjön har en mycket hög tillgänglig vattenmängd på grund av det stora tillrin-

ningsområdet (261 km2). 
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Beräknad vattentillgång för Assjön 

Normalår ca 4,3 milj. m3 ca 140 l/s 

Torrår 1:50 ca 1,4 milj. m3 ca   40 l/s 

Torrår 1:100 ca 1,0 mil. m3 ca   30 l/s 

Risker och hot 

Hela området med Sunneränga och sjöarna Anebysjön och Assjön ingår i ett riks-

intresse för naturvården. Assjön omfattas av ett Natura 2000-skydd och är utpe-

kad som nationellt särskilt värdefullt vatten med ett mycket högt naturvärde.  

Anebysjön är reglerad för kraftändamål och nedströms Assjön finns en gammal 

kvarndamm som disponeras av en hembygdsförening. Ytterligare regleringar finns 

nedströms de båda sjöarna. 

6.6. Solgen 

Solgen ligger ca 11 km sydost om Eksjö, se figur 16 nedan. Sjön har ett medel- 

och maxdjup på 5,4 m respektive 20 m, en area på ca 21 km2 och avvattnas sö-

derut genom Solgenån ner mot Emån. VISS har bedömt den ekologiska statusen i 

sjön som måttlig beroende på övergödning, medan den kemiska statusen har be-

dömts som god. Sjön är reglerad för industriändamål (Mönsterås Bruk) nedströms 

i Solgenån vid fem platser innan denna mynnar i Emån, därefter i Emån finns yt-

terligare ca 15 regleringsdammar innan ån mynnar i Kalmarsund. Solgen är Emåns 

viktigaste regleringsmagasin. Motstående intressen bedöms vara stora. 

 

Figur 16 Sjön Solgen. 



Dokument   
 
2017-10-26 
 
  

 33 
  

Risker och hot 

Förutom att Solgen är hårt reglerad finns det även starka natur- och markägarin-

tressen, bland annat är sjön utpekad som riksintresse för naturvården. Sjön till stor 

del är omgiven av flacka jordbruksmarker och dess öar omfattas av naturreservat 

(markerat med grön linje i figur 15 ovan). 

Solgen bedöms inte som intressant för fortsatta utredningar angående dricksvat-

tenförsörjningen för Eksjö. 

6.7. Östra (och västra) Lägern 

Östra och Västra Lägern- sjöarna är i sig förhållandevis stora och ligger inom ett 

stort tillrinningsområde, se figur 17 nedan, men ändå för långt bort (ca 20 km) för 

att passa in i Eksjös vattenförsörjningssystem. 

 

Figur 17 Sjöarna Östra och Västra Lägern. 
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6.8. Sammanfattning av ytvattenresurser 

Den nuvarande vattentillgången i Vixen-sjöarna är otillräcklig för Eksjös vattenbe-

hov, dels under torrår, dels med en förväntad ökad vattenkonsumtion. De sjöar 

som bedöms som mest intressanta att fortsätta studera för Eksjös vattenförsörj-

ning är Vixensjöarna, Nömmen/Solgenån, Mycklaflon och Försjön. 

Om vatten från Vixensjöarna fortsättningsvis ska utgöra vattentäkter måste det 

skapas utökade magasin genom kompletterande sjöreglering. På grund av sjöarnas 

små tillrinningsområden bedöms det dock som högst osäkert om det går att skapa 

ett magasin i dessa sjöar som räcker för allvarliga torrperioder. 

Nömmen ligger inte långt från Södra Vixen. Sjön har en hög tillrinning och skulle 

via utflödet i Solgenån kunna fylla på Södra Vixen så att vattenbehovet säkras.  

Mycklaflon har tillräckligt med vatten för att försörja Eksjö. Vattnet bedöms 

också ha en god kvalitet, även om befintligt vattenverk i Eksjö sannolikt måste 

kompletteras för att uppnå fullgod dricksvattenkvalitet. Mycklaflons geografiska 

läge öppnar för synergieffekter även för vattenförsörjningen i den östra kommun-

delen. 

Försjöns vattentillgång är otillräcklig för att ensam fungera som råvattentäkt. Där-

emot skulle den kunna vara ett komplement till nuvarande system. 

Anebysjön och Assjön är främst intressanta för att förstärka den naturliga infiltrat-

ionen i grusåsen vid Sunneränga. Båda har kapacitet för att tillsammans med den 

naturliga grundvattenbildningen försörja Eksjö. 

Samtliga dessa åtgärder kräver utredningar, undersökningar och tillstånd (vatten-

dom)enligt miljöbalken. Särskilt komplicerat och svårt bedöms de åtgärder som 

berör Södra Vixen och Nömmen, sannolikt också Assjön, där naturintressena är 

mycket starka.  

Samtliga sjöar förutom Vixensjöarna är reglerade för andra ändamål än vattenför-

sörjning. I de fall dessa sjöar avses att nyttjas för vattenförsörjning måste rätten till 

vattenuttag förvärvas av de som äger regleringsrätten.  

Andra sjöar än de som nämnts ovan bedöms i dagsläget inte som intressanta för 

Eksjös vattenförsörjning. 
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7. Potentiella möjligheter 

Med hänvisning till i denna rapport beskrivna vattenresurser redovisas nedan ett 

antal idéer/möjligheter till fortsatt arbete. Bland dessa finns såväl tidigare doku-

menterade uppslag som (förhoppningsvis) nya. 

7.1. Utveckling av befintliga vattentäkter 

Inte minst av tids- och kostnadsskäl bedöms det angeläget att belysa ett antal vari-

anter på utveckling och komplettering av dagens system baserat på Vixensjöarna 

och Ränneslätt. 

1. Sänkning av tröskelnivån i diket mellan Södra och Norra Vixen, eventu-

ellt också breddning av befintlig trumma strax söder om utloppet i Norra 

Vixen. De båda sjöarna regleras fortsättningsvis som i dag genom regleringsan-

ordningen vid Norra Vixens utlopp. Konsekvensen blir en sänkning av Södra 

Vixens nivå, vilket ställer krav på tillstånd av mark- och miljödomstolen. 

 

Arbetsinsats, kostnad för åtgärder: 

Schaktning, eventuell sprängning av 5-10 mindre bergtrösklar. Därefter rens-

ning av hela dikessträckan. Kostnad ca 500 000 kr.  

 

Bedömning: 

Med hänsyn till naturintressena i Södra Vixen bedöms det som möjligt att få 

genomföra en sänkning med maximalt någon decimeter. Tillrinningen till 

Vixen-sjöarna blir dock inte högre än i dag, d v s Eksjös långsiktiga behov 

täcks inte av åtgärden. Dessutom ökar beredskapen mot förorenat sjövatten 

endast marginellt eftersom det handlar om en och samma vattenmassa.  

 

Ett alternativ till sänkta trösklar i bäcken kan vara 

2. Pumpning av vatten från Södra Vixen till N Vixen d v s installation av 

pumpstation och ledning längs befintligt dike.  

 

Arbetsinsats, kostnad för åtgärder: 

Investeringskostnad ca 500 000 kr, därefter en viss driftkostnad i samband med 

pumpning. Kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen, åtminstone vid de 

flöden som erfordras (anmälan till länsstyrelsen om endast 200 000 m3/år). 

 

Bedömning: 

En enkel och inte särskilt dyr metod, men i likhet med förslaget ovan (punkt 

7.1.1) ger åtgärden totalt sett inte mer vatten. Även beredskapen mot förorenat 

vatten förblir låg. 
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3. Ansöka om högre dämningsnivå, eventuellt också lägre tappningsnivå, d 

v s skapa ett större regleringsmagasin.  

 

Arbetsinsats, kostnader: 

Omfattande och komplicerade utredningar och samråd med berörda myndig-

heter och organisationer om möjligheterna till reglering av vattennivån. Starka 

naturintressen finns främst i Södra Vixen, men även i Allmänningsån ned-

ströms Norra Vixen. Ansökan om ny vattendom. 

Bedömda utredningskostnader, eventuellt även fältundersökningar:  

500 000-800 000 kr. Inga större kostnader för fysiska arbeten, endast för ny re-

gleringsanordning vid Norra Vixens utlopp. Total kostnad ca 500 00 kr. 

 

Bedömning: 

Ett utökat regleringsintervall skapar ett större magasin och därmed en ökad be-

redskap för perioder med låg tillrinning. Uttaget av vatten underlättas givetvis 

om bottentrösklarna i bäcken mellan Norra och Södra Vixen tas bort.  

Arbetsinsatsen bedöms som relativt billig men beredskapen mot olyckor och 

föroreningar blir inte särskilt mycket bättre än i dag. Dessutom är inte åtgärden 

tillräcklig vid torrår ca 1:50. Naturintressena i Södra Vixen bedöms vara bety-

dande och kan kraftigt försvåra ett ingrepp som berör sjön.  

 

4. Avleda vatten från sjön Nömmen (Solgenån) till Södra Vixen för att däri-

genom få en höjd nivå i Vixensjöarna. Nömmen ligger ca 4 m över Södra Vix-

ens nivå och avståndet mellan Solgenån och Södra Vixen är endast en dryg 

kilometer, se figur 18 nedan. Avledningen bör kunna ske med självfall. 
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Figur 18 Principiell avledning av vatten från Nömmen (Solgenån) till Södra Vixen. 

 

Arbetsinsats, kostnad: 

Schaktning och anläggande av regleringsanordningar och ledning  

ca 1200 m beräknas till 5-8 Mkr. Åtgärderna kräver tillstånd hos mark– och 

miljödomstolen.  

 

Bedömning: 

Nömmen har ett högt utflöde och skulle kunna förse Vixen-sjöarna med till-

räcklig mängd vatten för att trygga Eksjös vattenbehov. Dock måste effekterna 

i både Nömmen, Solgenån och Södra Vixen omsorgsfullt belysas i samband 

med ansökan till mark- och miljödomstolen, då det kan det finnas farhågor om 

att blanda vatten från olika avrinningsområden, kanske särskilt då Nömmens 

vatten kan påverka såväl den känsliga Södra Vixen som Natura 2 000-området 

vid Allmänningsån, nedströms Norra Vixen. De två delflödena möts dock åter 

i Solgenån, uppströms Solgen. 
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Sannolikt finns det även ett motstånd hos de som äger regleringsrätterna ned-

ströms Nömmen samt hos lokalbefolkningen runt sjön. 

 

5. Ny reglering/damm vid utloppet av Södra Vixen, så att Södra och Norra 

Vixen regleras var för sig. Södra Vixen blir därmed en tillgänglig buffert för 

Norra Vixen. Samtidigt tas de högsta trösklarna i diket bort och diket rensas. 

Åtgärderna kräver tillstånd hos mark- och miljödomstolen. 

 

Arbetsinsats, kostnader: 

Omfattande utredningsarbete angående regleringen av Södra Vixen  

(ca 0,5 Mkr) samt kostnader motsvarande ca 1 Mkr för ny regleringsanordning. 

 

Bedömning: 

Åtgärden skapar en viss beredskap genom att utloppet från Södra Vixen kan 

stängas i händelse av en förorening av sjön. Betydande påverkan på naturför-

hållandena i sjön. 

 

 

6. Ny reglering/dämningshöjd och en ny pumpstation med nytt råvatte-

nintag i norra delen av Södra Vixen, med pumpning av silat vatten in till 

befintlig pumpstation vid Ränneslätt (ca 6 km). Södra och Norra Vixen re-

gleras då var för sig. Åtgärden kräver samma omfattande utredningar som an-

getts i tidigare regleringsändringar för Södra Vixen samt tillstånd hos mark- 

och miljödomstolen.  

 

Sand- och grusförekomsten vid Ränneslätt (Soåsen) bedöms stor nog för ytter-

ligare infiltration av ytvatten. En ökad vattentillförsel från Södra Vixen skulle 

med andra ord innebära att Eksjö även fortsättningsvis kan försörjas med 

grundvatten. 

 

Arbetsinsats, kostnader: 

Omfattande utredningar och arbete med tillståndsansökan (0,5-0,8 Mkr) samt 

kostnader för anläggningsarbeten motsvarande 20-25 Mkr, beroende på insat-

ser för kompletterande infiltration vid Ränneslätt. 

 

Bedömning: 

Med dessa åtgärder skapas dels möjligheter för en totalt sett ökad vattenkapa-

citet, dels en beredskap gentemot föroreningar i såväl Norra Vixen, Södra 

Vixen och grundvattenmagasinet vid Ränneslätt. Även här blir intrånget i sjöns 

naturintressen stort. 
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7. Större grundvattenuttag vid Ränneslätt och Soåsen 

Magasinet är stort, eventuellt finns där förutsättningar för att ta ut mer grund-

vatten eller infiltrera ytvatten. Även förutsättningarna söder om järnvägen kan 

vara intressanta att undersöka. 

 

Vy över östra delen av Ränneslätt: 

 
 

Arbetsinsats, kostnader: 

Utredningsarbete inklusive undersökningar i fält. Kostnad 0,5-1 Mkr. 

Ansökan till mark- och miljödomstolen samt anläggningskostnader i det fall det 

nya uttag realiseras. Kostnaderna för nya brunnar och infiltrationsdammar be-

döms grovt till 5-10 Mkr. 

 

Bedömning: 

Förutsättningar för mer vatten kan finnas, men risken är stor att det inte finns 

så mycket vatten ”när det behövs som bäst” d v s i samband med torka, då 

grundvattennivån är naturligt låg. Åtgärden kan möjligen vara aktuell om mer 

ytvatten genom infiltrationen kan tillföras magasinet. Om uttagen kan fördelas 

till flera delområden skulle åtgärden kunna ge en något bättre beredskap gente-

mot en förorening i Norra Vixen eller i någon del av grundvattenmagasinet. 

Försvarsmakten har besittningsrätt över större delen av området, vilket kan 

försvåra möjligheterna till tillträde till området. 
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7.2. Försjön som reservvattentäkt 

Ny intagsanordning, pumpstation och överföringsledning från Försjön  

till infiltrationsområdet vid Ränneslätt, alternativt till annan förbehandling, varef-

ter vattnet bereds i Eksjös vattenverk som idag. En principritning för en sådan 

lösning presenteras i figur 20 nedan. 

 

Figur 20 Principiell illustration över råvattenledning från Försjön till Ränneslätt 

Arbetsinsats, kostnader: 

Utredningar och ny miljödom, ca 400 000 kr.  

Anläggningsdelar inkl. arbete 15-20 Mkr. 

Bedömning: 

Försjön beräknas ha en högre vattentillgång än nuvarande system med Vixen-sjö-

arna. Sjön har inte kapacitet att helt ersätta nuvarande system i samband med all-

varliga torrperioder, men sjön kan komplettera nuvarande försörjningssystem i 

samband med torrperioder samt fungera som reserv vid en eventuell förorening 

av Vixen-sjöarna. Sjön är tämligen opåverkad från föroreningar och har ett accep-

tabelt djup, vilket medför att vattenkvalitén bedöms som god. Sjöns vatten be-

döms kunna renas i sandlagren vid Ränneslätt på samma sätt som Norra Vixens 

vatten i dag hanteras.  

Sjön är reglerad och utgör ett Natura 2000-område, men bebyggelsen är i princip 

endast lokaliserad till sjöns södra del (ca 1 km). Närheten till Eksjö gör sjön intres-

sant ur ett kostnadsperspektiv. 

I figur 21 nedan visas ett foto tagit norrut från sjöns södra strand. 
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Figur 21 Fotot över Försjön norrut, från campingplatsen i söder. 

 

7.3. Ny vattentäkt vid Sunneränga 

Vid Sunneränga har det under senare år gjorts betydande förundersökningar och 

utredningar (VoS på uppdrag av Nässjö kommun) som pekar på goda förutsätt-

ningar för dricksvattenförsörjning. Avståndet till Eksjö är ca 15 km och höjdmäss-

igt bedöms Sunneränga ligga något högre än Eksjö. 

• Infiltration i åsen av ytvatten från Assjön eller Anebysjön, i syfte att helt 

ersätta nuvarande vattentäkter. Befintligt vattenverk i Eksjö med tillhörande 

distributionsnät behålls. 

 

Arbetsinsats, kostnader: 

Utredningar, fältundersökningar och tillstånd från mark- och miljödomstolen 

beräknas ta 5-6 år och bedöms kosta 0,5-1 Mkr. Totala anläggningskostnader 

för brunnar, sjövattenintag, pumpstation, sjöledning till Sunneränga, infiltrat-

ionsdammar, förbehandlingsanläggning och tryckledning till Eksjö (en led-

ning, inkl. tryckstegringsstationer) bedöms till 60-70 Mkr. Processen från ut-

redning till färdig anläggning bedöms ta minst 8-9 år. 
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Bedömning: 

Förutsättningarna för att hitta ett fullgott vatten i tillräcklig mängd bedöms som 

goda. Nuvarande vattentäkter bör finnas kvar som reserv. De höga naturvärdena 

vid Assjön är ett starkt motstående intresse. Vatten av tillräckligt god kvalitet be-

döms dock finnas i Anebysjön. 

 

• Nyttjande av endast den naturliga grundvattenbildningen vid Sunner-

änga, d v s utan infiltration av ytvatten, i syfte att komplettera befintlig vatten-

försörjning. Befintligt vattenverk med tillhörande distributionsnät behålls. 

 

Arbetsinsats, kostnader: 

Totalt en något snabbare och billigare projekt än ovan. 0,5-1 Mkr för under-

sökningar och ansökan och 50-60 Mkr för anläggningsarbeten. 

 

Bedömning: 

Med Sunneränga-täkten som komplement till befintlig vattenförsörjning upp-

nås tillräcklig kapacitet i försörjningen. Vissa farhågor kan finnas för att 

blanda vatten från två olika uttagsområden, men båda utgörs av grundvatten 

och beredningen av det sammanblandade vattnet bör därför inte orsaka några 

större problem. En nackdel är dock att de två vattentäktsområdena inte kan 

fungera som reserv för varandra i samband med längre torrperioder, då ingen 

av dem har tillräcklig kapacitet var för sig vid sådana situationer. 
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7.4. Mycklaflon som ny vattentäkt  

Sjön Mycklaflon bedöms ha goda förutsättningar för att fungera som råvattentäkt. 

Föroreningspåverkan bedöms som relativt låg och sjöns djup (40 m) borgar för en 

kall och stabil vattenkvalitet. 

Vy över Mycklaflon, mot sydost: 

 

 

• Avledning av råvatten från Mycklaflon till befintlig infiltrationsanlägg-

ning vid Ränneslätt eller direkt till befintligt vattenverk. I det fall vattnet 

leds direkt till vattenverket bör detta sannolikt kompletteras med ytterligare 

reningssteg för avskiljning av organiskt material och mikroorganismer.  

 

Arbetsinsats, kostnader: 

Utredningar om effekter längs sjöns stränder samt ansökan till mark- och mil-

jödomstolen – kostnad 300 000-400 000 kr. Kostnader för råvattenintag, 

pumpstation, ledning och kompletterande åtgärder vid vattenverket beräknas 

till ca 100 Mkr. Kostnader för del i regleringsrätt och nedströms kraftförluster 

är i dagsläget okänd. 

 

Bedömning: 

Tillräcklig mängd sjövatten finns även vid torrår 1:100, vilket innebär att 

Mycklaflon mycket väl kan ersätta befintliga vattentäkter – samtidigt som 

dessa kan fungera som reserver. Sjöns djup är av avgörande betydelse för en 

positiv bedömning av vattenkvaliteten. 
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• Mycklaflons vatten renas och bereds i ett vattenverk lokaliserat i Hult, 

varifrån det färdiga dricksvattnet distribueras till Eksjö.  

 

Om det dessutom läggs en vattenledning mellan Hult och Hjältevad (ca 15 

km) kan Mycklaflon även förse Hjältevad, Bruzaholm och Bellö med vatten 

om vattentäkten i Hjältevad förorenas eller får andra problem. Samtidigt kan 

vattentäkten i Hjältevad fungera som reserv för Hult och Eksjö. 

 

Arbetsinsats, kostnader: 

Samma arbete och kostnader som ovan när det gäller utredningar och ansö-

kan att nyttja sjön som vattentäkt. Därtill kommer utredningar och projekte-

ring av nytt vattenverk och ledning (en ledning, inkl. tryckstegringsstationer). 

Total anläggningskostnad för försörjning av Eksjö tätort bedöms grovt till 

200 Mkr. 

 

Bedömning: 

Ett realiserande av dessa anläggningar skapar en mycket god beredskap för 

vattenförsörjningen av större delen av Eksjö kommun. Samtidigt som Myck-

laflon används som vattentäkt kan befintliga vattentäkter i Eksjö finnas kvar 

som komplement eller reserv. Förbindelsen med Hjältevad kan ske på sikt. 

 

7.5. Försörjning från Mariannelundsåsen 

Uttag av grundvatten med konstgjord infiltration , vilket kan helt ersätta eller 

fungera som reserv för befintliga vattentäkter och befintligt vattenverk i Eksjö. 

 

Arbetsinsats, kostnader: 

Utredningar, fältundersökningar och ansökan till mark- och miljödomstolen be-

räknas ta 4-5 år och bedöms kosta 0,5-1 Mkr. Totala anläggningskostnader för 

brunnar, vattenintag, pumpstation, infiltrationsdammar, förbehandlingsanläggning 

och tryckledning till Eksjö (en ledning, inkl. tryckstegringsstationer) bedöms till ca 

200 Mkr. Processen från utredning till färdig anläggning bedöms ta minst 8-9 år. 

 

Bedömning: 

Förutsättningarna för att hitta ett fullgott vatten i tillräcklig mängd bedöms som 

goda.  

Vattenledningen mellan Mariannelund och Eksjö passerar lämpligen Hjältevad-

området, vilket innebär att Mariannelundsvattnet kan fungera som reserv för sam-

hällena där. Med en produktionsanläggning i Mariannelundsåsen kan en axel 

skapas som möjliggör en säkrad försörjning från Eksjö i väster till Mariannelund i 



Dokument   
 
2017-10-26 
 
  

 45 
  

öster. Infiltrationsvattnet skulle lämpligen tillföras från Mycklaflon, vilket ger för-

utsättningar för samordning med ett ytvattenalternativ baserat på Mycklaflons vat-

ten. Nuvarande vattentäkter bör finnas kvar som reserver. 

7.6. Försörjning från Sandsjösåsen 

Uttag av grundvatten med konstgjord infiltration, vilket kan helt ersätta eller 

fungera som reserv för befintliga vattentäkter och befintligt vattenverk i Eksjö. 

 

Arbetsinsats, kostnader: 

Utredningar, fältundersökningar och ansökan till mark- och miljödomstolen be-

räknas ta 4-5 år och bedöms kosta 0,5-1 Mkr. Totala anläggningskostnader för 

brunnar, vattenintag, pumpstation, infiltrationsdammar, förbehandlingsanläggning 

och tryckledning till Eksjö (en ledning, inkl. tryckstegringsstationer) bedöms till 

120-150 Mkr. Processen från utredning till färdig anläggning bedöms ta minst 7-8 

år. 

 

Bedömning: 

Förutsättningarna för att hitta vatten i tillräcklig mängd bedöms som goda. Det 

omfattande jordbruket i området väcker dock farhågor för betydande negativ på-

verkan på vattenkvaliteten. Nuvarande vattentäkter bör finnas kvar som reserver. 
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8. Sammanfattande analys 

Baserat på kriterierna kapacitet, kvalitet, säkerhet, motstående intressen och kost-

nader kan de i denna rapport belysta idéförslagen delas upp i två scenarion;  

• Utveckling av befintliga vattentäkter – generellt billigare och snabbare. 

• Nya vattentäkter – dyrare och mer tidskrävande. 

 

8.1. Utveckling av befintliga vattentäkter 

1. Ta bort trösklarna i bäcken mellan norra och Södra Vixensjöarna så att 

vattenförsörjningen bättre kan tillgodogöra det vatten som finns i Södra 

Vixen. Inte minst är detta viktigt under torrperioder med hög avdunstning.  

 

Åtgärden är dock inte tillräcklig för perioder med ovanligt torra förhållanden 

(vid torrår torrare än ca 1:50). Det bör därför övervägas att även 

 

2. Ansöka om tillstånd att höja dämningsnivån i Vixensjöarna, och därige-

nom skapa ett större regleringsmagasin. På så vis skapas en större mängd vat-

ten.  

 

Dessa åtgärder ger tillgång till en ökad mängd vatten, men sårbarheten mot 

föroreningar är densamma som i dag d v s ganska låg. En bättre beredskap 

mot olyckor åstadkoms genom 

 

3. Nytt intag i Södra Vixen med separat ledning till Ränneslätt.  

Då finns möjligheter att leverera dricksvatten även om vattnet i Södra Vixen, 

Norra Vixen eller grundvattenmagasinet vid Ränneslätt förorenats. 

 

Ett motstående intresse till dessa åtgärder är det mycket starka naturvårds-

intresse som finns i Södra Vixen. Dessutom är det tveksamt om vattentill-

gången, trots ökad magasinering i sjöarna, räcker i samband med allvarlig 

torka eller vid en rad av efterföljande torrår. 

 

4. Påfyllning av vatten till Södra Vixen från Nömmen via Solgenån. 

Då erhålls tillräcklig kapacitet för att försörja Eksjö även under torrår. Natur-

vårdsintressena är emellertid starka även i Nömmen. 

 

5. Vid behov utöka infiltrationen i Ränneslätt. 

Fler infiltrationsområden kan ge större uttagsmöjligheter och en bättre bered-

skap mot föroreningar. 
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8.2. Nya vattentäkter 

För att helt ersätta eller fungera som alternativ till befintligt vattenförsörjnings- 

system är följande scenarion möjliga: 

1. Försjön som reservvattentäkt, i händelse av torka eller förorening av 

Vixen-sjöarnas vatten. 

 

2. Ny grundvattentäkt vid Sunneränga, där ytvatten från Anebysjön eller 

Assjön förstärker den naturliga grundvattentillgången. 

 

3. Mycklaflon som ny råvattentäkt. 

Sjövatten i stället för grundvatten, men eftersom sjön är djup med ett tydligt 

språngskikt bedöms en god kvalitet kunna säkerställas. 

 

4. Ny grundvattentäkt i Mariannelundsåsen, där ytvatten från Mycklaflon, 

eller möjligen Silverån, tillåts infiltrera i åsavlagringen. 

 

5. Ny grundvattentäkt i Sandsjöåsen, där ytvatten från de i åsområdet lig-

gande Uppsjön eller Sandsjön förstärker den naturliga grundvattentillgången.  

Försjön som reservvattentäkt bedöms som ett kostnadseffektivt sätt att komplet-

tera nuvarande system med (15-20 Mkr). Tillsammans med Vixen-sjöarna räcker 

dessa tre sjöars vatten till att förse Eksjö med (konstgjort) grundvatten även under 

torrår, men Försjön bedöms inte helt kunna ersätta Vixen-sjöarna om dessa måste 

tas ur bruk på grund av t ex förorening. En djupare analys av Försjöns potential 

bedöms som angelägen. 

När det gäller att helt ersätta nuvarande system med en vattentäkt som klarar Ek-

sjös behov även under allvarliga torrår bedöms de lägsta kostnaderna uppstå om 

en ny vattentäkt etableras i Sunneränga (60-70 Mkr). Mycklaflon och Marian-

nelundsåsen är dyrare (ca 100 Mkr respektive ca 200 Mkr), men fördelarna med 

dessa vattentäktsområden är att de ligger i närmare anslutning till kommunens tä-

torter och därmed kan öppna för vissa synergieffekter (om så bedöms erforder-

ligt) – kostnaderna för detta tillkommer i så fall. En ny vattentäkt i Sandsjöåsen 

beräknas kostnadsmässigt ligga mellan Mycklaflon och Mariannelundsåsen (120-

150 Mkr). Sunneränga bedöms även vara den resurs av dessa fyra som är minst 

hotad av andra intressen. För Mycklaflon bedöms såväl regleringsfrågan som om-

givande markägare utgöra ett osäkert motstående intresse. Mariannelundsåsen lig-

ger långt från Eksjö och enligt VISS finns ett antal potentiella föroreningskällor i 
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området. Sandsjöåsen ligger avsides från Eksjö och området hyser tämligen stor 

andel jordbruksmark, som kan vara ett hot mot vattenkvalitén.  

8.3. Slutord 

Det finns ett flertal möjligheter till att utveckla, komplettera eller helt ersätta nuva-

rande vattenförsörjning för Eksjö tätort. Förutom kostnader finns det dock ett an-

tal motstående intressen som måste hanteras, där vattnets betydelse som resurs 

för vattenkraft, boende och annan markanvändning samt naturvård framgent sna-

rare bedöms öka än minska. Den svåraste konflikten, vilken egentligen är ganska 

naturlig, bedöms vara den mellan efterfrågan på råvatten av god kvalitet och skyd-

det av natur och miljö. 

I denna utredning har ett antal idéer presenterats för en bred diskussion. För att 

utveckla de möjligheter och svårigheter som finns bakom varje idé måste dessa 

belysas djupare. 
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