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Tekniska nämnden
Upphävande av bevattningsförbud
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade den 23 mars 2017 att införa ett bevattningsförbud
att börja gälla den 10 april 2017. Tekniska förvaltningen har kontinuerligt följt
utvecklingen i sjöarna, grundvattennivåer m m och analyserat situationen. Efter
införandet av bevattningsförbudet fortsatte sjöarna att återhämta sig. Läget
förvärrades inte utan det såg sakta bättre ut i sjöarna. Då näringsidkare drabbades
ekonomiskt av förbudet och samtidigt står för den mindre andelen av totala
förbrukningen samtidigt som man såg en viss stabilisering av sjöarnas nivåer
valde Tekniska nämnden den 20 april 2017 besluta om vissa lättnader i förbudet
för denna kategori.
Sedan dessa beslut fattats har en fortsatt positiv trend konstaterats. Den aktiva
strypningen av flödet från Toften till Svartån har varit en viktig åtgärd för
sjöarnas återhämtning och har gett effekt. Klimatet har varit betydligt kallare än
normalt för årstiden och det har gynnat återhämtningen av sjöarna. Tekniska
nämnden har under hösten, vintern och våren varit följsamma utifrån den
aktuella situationen och fattat de beslut som varit nödvändiga för att säkra
dricksvattenförsörjningen i Örebro kommun. I dagsläget görs bedömningen att
ett bevattningsförbud för närvarande inte är nödvändigt. Mot bakgrund av detta
föreslår Tekniska förvaltningen att Tekniska nämnden ska besluta att upphäva
bevattningsförbudet från och med den 18 maj 2017.
Fortfarande är grundvattennivåerna låga, vilket påverkar nivåerna i sjöarna, och
alla som använder kommunalt dricksvatten uppmanas att hålla nere sin
förbrukning och att se över alternativa sätt att tillgodose sina behov av vatten.
Vi vet inte hur vädret kommer att utvecklas framöver och bevattningsförbudet
kan komma att återaktualiseras med kort varsel om situationen förvärras. Detta
i syfte att säkra en långsiktig dricksvattenförsörjning i Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-17
Bilaga 1-10
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Upphäva bevattningsförbudet från och med 2017-05-18.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Tn 1474/2017

Ärendet
Bevattningsförbudet föranleddes av ovanligt låga nivåer i sjöarna Ölen,
Storbjörken och Toften som är tre av källsjöarna vilka förser Svartån med vatten
som Örebro kommun har rådighet att reglera (se bilaga 1-3). De låga nivåerna
berodde bl.a. på en torr sommar och en höst med lite nederbörd. Toften hade
under en period passerat sänkningsgränsen i vattendomen (se bilaga 4,5).
Angränsande sjösystem som avvattnade till Svartån såsom Laxsjöarna var också
påverkade av den långvariga torkan. Låga nivåer i sjöarna i kombination med
grundvattennivåer i området under det normala innebar ett behov av att
begränsa utflödet ur sjösystemet i syfte att säkerställa en långsiktig
dricksvattenförsörjning i Örebro kommun (se bilaga 6). Vi gjorde beräkningar
på sjöarnas samlade volym utifrån uppmätta bottenprofiler och såg att vattnet
med domens krav på minimitappning skulle räcka i ca två månader. Om sjöarna
tömdes så mycket som dammarnas öppningar tillät så fanns vatten fram till april
månad.
Den 1 december 2016 beslutade därför Tekniska nämnden att begränsa utflödet
från sjön Toften till Svartån för att på så sätt hushålla med sjöarnas magasin
vilket innebar att vi samtidigt understeg vattendomens minflöde till Svartån och
därmed gick emot gällande vattendom. Reduceringen av flödet i ett första steg
från domens krav på 1,5 m3/s till ca 1,0 m3/s skedde med start den 6 december
2016. I samband med detta tog vi beslutet att flytta vatten från Ölen till Stor
Björken vidare till Toften då dess utlopp var grunt och riskerade att frysa till om
kylan kom. Vid sänkningsgränsen var Toftens utlopp endast ca 40 cm djupt.
Åtgärderna fick effekt då nivån för sjösystemet återigen började stiga, om än
långsamt. Vårfloden uteblev och det fanns en osäkerhet för utvecklingen. I
mitten på mars var Toftens nivå så pass hög att vi kunde återgå till
minimitappningen med avsikt att i efterhand få Mark- och miljödomstolens
godkännande för att vi brutit mot domen. I det läget visste vi inte hur
sjösystemet skulle bete sig. Det fanns en risk att nivåerna ån än en gång skulle
börja backa på grund av grundvattennivåer under det normala och fortsatt låg
mängd nederbörd.
Mot bakgrund av detta valde Tekniska nämnden den 23 mars 2017 att besluta
om ett bevattningsförbud att börja gälla den 10 april 2017. Tekniska
förvaltningen har kontinuerligt följt utvecklingen i sjöarna, grundvattennivåer m
m och analyserat läget. Efter införandet av bevattningsförbudet fortsatte sjöarna
att återhämta sig. Läget förvärrades inte utan det såg sakta bättre ut i sjöarna (se
bilaga 5) Då näringsidkare drabbades ekonomiskt av förbudet och samtidigt står
för den mindre andelen av totala förbrukningen valde Tekniska nämnden den
20 april 2017 besluta om vissa lättnader i förbudet för denna kategori.
Sedan dessa beslut fattats har en fortsatt positiv trend konstaterats. Den aktiva
strypningen av flödet från Toften till Svartån har varit en viktig åtgärd för
sjöarnas återhämtning och har gett effekt. Sjösystemet har balanserat upp sig och
vi ser en gynnsam utveckling (se bilaga 3-5). Klimatet har varit betydligt kallare
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än normalt för årstiden och det har varit normala nederbördsmängder i april
vilket har gynnat återhämtningen (se bilaga 7-9). Grundvattennivåerna är fortsatt
låga men har återhämtat sig något i området runt sjöarna (se bilaga 10). Tekniska
nämnden har under hösten, vintern och våren varit följsamma utifrån den
aktuella situationen och fattat de beslut som varit nödvändiga för att säkra
dricksvattenförsörjningen i Örebro kommun. I dagsläget görs bedömningen att
ett bevattningsförbud för närvarande inte är nödvändigt. Mot bakgrund av detta
föreslår Tekniska förvaltningen att Tekniska nämnden ska besluta att upphäva
bevattningsförbudet från och med 2017-05-18.
Grundvattennivåerna i området för sjöarna är fortsatt mycket under de normala
och det är svårt att med säkerhet förutse nederbörd och temperaturer framöver.
Det är i detta sammanhang viktigt att notera att ett upphävande av
bevattningsförbudet är aktuellt utifrån hur situationen ser ut just nu. Behöver vi
på nytt begränsa utflödet från Toften till Svartån så kommer Tekniska nämnden
att med kort varsel behöva ta ställning till att eventuellt återinföra
bevattningsförbudet vilket örebroarna behöver vara förberedda på. Tekniska
nämndens ordförande har enligt 6 kap 36 § kommunallagen och Tekniska
nämndens delegationsordning rätt att besluta i brådskande ärenden vilket kan
komma att bli aktuellt om ett snabbt beslut behöver komma till stånd och nästa
nämndsammanträde inte kan avvaktas.
Tekniska förvaltningen fortsätter att följa utvecklingen och har vidtagit ett antal
åtgärder för att bygga än mera kunskap och följa sjöarnas utveckling än bättre
för att på så sätt säkerställa att förhållandena i sjöarna är så gynnsamma som
möjligt inför hösten om det blir ytterligare ett år med mindre nederbörd än
normalt. Exempel på detta är:
•

Installation av digitala nivåmätare i samtliga tre sjöar för realtidsmätning.

•

Förbättrad flödesmätning för utflöde från Toften, Övre Backa, till
Svartån.

•

Uppmärksammat behovet av en riskinventering av sjösystemen i syfte
att säkra vattenförsörjningen den närmaste 10-15 åren och uppdragit till
en extern konsult att utreda frågan.

•

Tillsammans med SMHI påbörjat en beräkning för nederbörd och
tillrinning i området med angränsande sjösystem.

•

Kommer i samråd med SGU att utreda grundvattnets inverkan på
sjöarnas förmåga att återhämta sig.

•

Tillsammans med Laxå Vatten AB säkerställa att framtida åtgärder i
sjösystemet Laxsjöarna inte försämrar möjligheten att nyttja deras
volymer.

•

Vi kommer att undersöka möjligheten att förändra vattendomens krav
på utformning av minimitappning och få med fler parametrar som
exempelvis sänkningsgräns.
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Beredning
Ärendet har beretts av Hanna Dufva, förvaltningschef Tekniska förvaltningen,
Leif Rehnberg, verksamhetschef Vatten och avlopp, Ulrika Palmén, enhetschef
Kundservice Vatten och avlopp, Peter Björk, nämndsekreterare Kommunstyrelseförvaltningen och Elin Fredriksson, nämndsekreterare Tekniska
förvaltningen.
Konsekvenser
Införandet av bevattningsförbudet har bedömts som nödvändigt utifrån att
säkra dricksvattenförsörjningen för örebroarna, både på lång och kort sikt.
Eftersom förbudet inte längre bedöms som nödvändigt föreslås ett upphävande.
Hänsyn har vid bedömningen tagits till perspektiven klimat och folkhälsa.
Vidare görs bedömningen att upphävandet av bevattningsförbudet ger
kommuninvånarna bättre förutsättningar inför sommaren. Alla behöver dock ha
beredskap för en eventuell bristsituation och tänka på hur dricksvattnet används
och ett nytt bevattningsförbud kan komma att införas med kort varsel vilket
örebroarna behöver vara medvetna om.

Leif Rehnberg
Verksamhetschef Vatten och avlopp
Tekniska förvaltningen

Hanna Dufva
Förvaltningschef
Tekniska förvaltningen
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Bilagor till upphävande av bevattningsförbud
Bilaga 6: Jämförelse grundvattennivåer januari 2016-april 2017
Bilaga 7: Nederbördsavvikelse april 2017
Bilaga 8: Temperaturavvikelse april 2017
Bilaga 9: Temperaturavvikelse maj 2017
Bilaga 10: Grundvattennivåer april 2017
Bilaga 1: Karta över avrinningsområdet för Svartån fram till vattenverket i
Skråmsta
Bilaga 2: Karta över sjösystemet
Bilaga 3: Vattennivåer Ölen 2010-2017
Bilaga 4: Vattennivåer för Ölen, Stor Björken och Toften
Bilaga 5: Vattennivåer med brytdatum

Tekniska förvaltningen
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Grundvattennivåer januari 2016

Grundvattennivåer april 2016

Grundvattennivåer juli 2016

Grundvattennivåer oktober 2016

2 (14)

ÖREBRO KOMMUN

Grundvattennivåer december 2016

Grundvattennivåer februari 2017
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Grundvattennivåer januari 2017

Grundvattennivåer mars 2017
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Grundvattennivåer april 2017

Källa för grundvattennivåer: SGU (Sveriges geologiska undersökning)
Analys från SGU 2017-04-26

Grundvattensituationen i de stora grundvattenmagasinen är i stort sett oförändrad
jämfört med mars månad. Nivåerna är under eller mycket under de normala i större
delen av landet. Nordligaste Norrland har grundvattennivåer över eller nära de
normala.

Stora delar av Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland har låga nivåer i
både små och stora grundvattenmagasin och stora nederbördsmängder behövs för
att få ett bra utgångsläge inför sommaren. De stora magasinen behöver mycket
nederbörd under lång tid för att få en normal grundvattennivå.

4 (14)

ÖREBRO KOMMUN

Bilaga

Om kartorna – vad är stora magasin, små magasin och
fyllnadsgrad?
Gäller även för bilaga fem.
Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de
stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten
från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300
observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger
per månad.
Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom
att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens
genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små
grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar.
Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs
grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.
Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella
grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av
1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs
grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i
små magasin.
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Nederbörden i procent av den normala för föregående
månad, april 2017
Kartan visar den summerade nederbörden för april 2017 i procent av
månadens normala nederbörd (medelvärdet 1961-1990). Analysen bygger på
observationer från cirka 300 stationer som rapporterar in nederbördsmätningar
varje dag.
Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.
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Temperaturavvikelse för föregående månad, april 2017
Kartan visar hur mycket medeltemperaturen för april 2017 avviker (i °C) från
månadens normala medeltemperatur (medelvärdet 1961-1990). Analyserna
bygger på observationer från cirka 300 stationer som dagligen rapporterar in
temperaturer.
Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.
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Medeltemperaturens avvikelse från den normala för
perioden 1 - 14 maj 2017
Kartan visar hur mycket medeltemperaturen från den 1 - 14 maj 2017 avviker
(i °C) från periodens normala medeltemperatur (medelvärdet 1961-1990).
Analyserna bygger på observationer från cirka 300 stationer som dagligen
rapporterar in temperaturer.
Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.
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Se förklaring till bilaga ett för
förtydligande kring stora och små
magasin samt fyllnadsgrad.
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