
Grundvattens betydelse för vattenförsörjning i 
konkurrens med andra intressen, med två exempel
▪

Vatten – den viktigaste 
naturresursen -

att skydda och bruka

Säveån
vid Horla



Grundvattens betydelse för vattenförsörjning i 
konkurrens med andra intressen, med två exempel

▪

Disposition

• Grundvattentillgångar i Västsverige

• Gråbodeltat, geologi och grundvatten

• Gråbodeltat, utnyttjande av grundvattnet

• Gråbodeltat, konkurrerande intressen

• Råda ås, geologi, grundvatten, bevarande

• Råda ås, utnyttjande av grundvatten

• Råda ås, konkurrerande intressen

• Grundvattnets ställning som ”särintresse”



Gråbo
Lerum

Råda
Lidköping

Gråbo och Råda







Gråbodeltat cirka 1960



Grustäkten i Gråbo idag



Grustäkten i Gråbo idag



▪ Hydrogeologiska undersökningar i gråbodeltat (1950-talet - )

▪ Stor-Göteborgs vattenförsörjning (1967)

▪ Stor-Göteborg Grusförsörjning (1969)

▪ Inventering av grustillgångar (CTH 1990)

▪ Utredningar teknik och miljö för Gråbo - Mjörn (1991 - )

▪ Regional grusförsörjningsplan (GR 2003)

▪ Regional vattenförsörjningsplan (GR 2003)

▪ Riskanalys vattenförsörjning i Göteborg (koncept 2003-10-12)

▪ Mjörn regleringsutredning (2003)

▪ Kärnvärden för Säveån (2003)

▪ Hydrogeologiska undersökningar i gråbodeltat (pågående 2005)

Utredningar som har berört gråbodeltat



Gråbo – generaliserad grundvattenströmning



•



▪

Gråbo - Princip för infiltrationsdammar och brunnar



▪ Om grundvatten beaktas är naturgruset i
Göteborgsregionen uttömt

▪ Grustäkt över och under grundvattenytan i Gråbo?

▪ Vattenskydd för hela Gråbodeltat?

▪ Storskalig grundvattenutvinning i Gråbodeltat?

▪ Reglering av Mjörn?

▪ Grusförsörjningsplan för Göteborgsregionen 2003

▪ Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen 2003

Intressekonflikter och tillståndsprocesser



Gråbo - Förslag till skyddsområde



▪ Grusexploatörer

▪ Lerums kommun (St Lundby kommun)

▪ Göteborgs stad

▪ Göteborgsregionens kommunalförbund

▪ Länsstyrelsen V Götaland (Älvsborg)

▪ Miljödomstol m fl domstolar

▪ Utredare, konsulter m fl

▪ Ideella organisationer

▪ Närboende

Gråbodeltat – intressenter och aktörer



Gråbo
Lerum

Råda
Lidköping

Gråbo och Råda
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RÅDA

Täktområde

Vattentäkter

Grundvattenströmning

Skyddsområden



Generaliserad sektion genom Råda ås



















RÅDA ÅS

TÄKTENS OMGIVNINGSPÅVERKAN

• Råda ås har höga estetiska värden

• Råda är en mycket värdefull kulturmiljö

• 1,4 miljoner ton är ett mycket stort uttag

• 12 år är en mycket lång brytningstid

• Oklarhet om framtida brytning

• Omfattande brytning nära bebyggelsen

• Täktplanen är okänslig



RÅDA ÅS

KONFLIKTFAKTORER

• Grundvattenkvalitet

• Grundvattenkvantitet

• Grundvattennivåer och källor

• Boendemiljö och psykisk immission

• Landskap och historisk miljö

• Naturmiljö

• Fritidsverksamhet

• Materialförsörjning

• Arbetstillfällen

• ”Rationell storskalighet”



RÅDA ÅS

RIKSINTRESSEN MATERIAL, SKARABORGS LÄN 1994

ENLIGT SGU OCH NATURVÅRDSVERKET

• Ryd, Skövde - Diabas (försörjning, materialkrav)

• Våmb, Skövde - Kalksten (försörjning, avspärrning)

• Råda, Lidköping - Sand (försörjning, materialkrav)

• Rådene, Skövde - Kalksten (försörjning, avspärrning)

• Uddagården, Falköping - Kalksten (försörjn, avspärr)

• Brogården, Habo - Sand (försörjning, materialkrav)

• Baskarp, Habo - Sand (försörjning, materialkrav)



SUMMERING:
GRUSTÄKT ELLER GRUNDVATTENUTVINNING?

▪ Naturgrus är en ändlig resurs

▪ Framtida materialförsörjning måste förändras

▪ Grundvatten är en förnybar resurs (”oändlig”)

▪ Dricksvatten av god kvalitet är ett livsvillkor

▪ Ytvatten är sårbara och kräver mer behandling

▪ Grundvatten värderas allt högre

▪ Regelverket prioriterar grundvatten allt starkare

▪ Stora grundvattentillgångar är ovanliga i Västsverige



Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG av 
den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.

Miljömål för grundvatten, Ramdirektivet Artikel 4

• Förebygga och begränsa att föroreningar
• Förebygga försämring av i alla grundvattenförekomster
• Skydda, förbättra och återställa alla grundvattenförekomster
• Säkerställa balans mellan uttag och grundvattenbildning
• Motverka varje betydande tendens till ökning av föroreningar

som orsakats av mänsklig verksamhet

Slutsats:
Tillstånd till täktverksamhet i betydande grundvattenförekomster 
strider mot direktivets stadganden att förebygga försämrad 
status och garantera långsiktigt god status för grundvattnet.



Försvara grundvattnet!


