
Kristianstadsslätten – ”en av norra Europas största grundvattentillgångar”



Naturlig grundvattenbildning: cirka 24 Mm³/år.
Det räcker till en befolkning på cirka 400 000 personer.

Men ökade uttag medför också en ökad grundvattenbildning.





Uttagen är nu uppe i drygt 30 Mm³/år. Det medför en total 
grundvattenbildning på cirka 50 Mm³/år. Det skulle räcka till 
en befolkning på cirka 800 000 personer.
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Av dessa uttag används dock cirka 50 % till bevattning av 
jordbruksmark.
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Faktiska grundvattenuttag ur kritberggrunden 

Norra slätten

Södra slätten

UTTAG 20,3 Mm3/år

UTTAG 12,2 Mm3/år

TILLGÄNGLIGT 26 Mm3/år

TILLGÄNGLIGT 25 Mm3/år

NYTTJANDEGRAD 78 %

NYTTJANDEGRAD 49 %



Tillståndsgivna uttag 2016

33 Mm3/år

27 Mm3/år

32,5 Mm3/år
98%

16 
Mm3/år

59%

Om alla skulle ta ut vad man 
har fått tillstånd till, ökar 
grundvattenbildningen till 60 
Mm³/år. För norra 
Kristianstadsslätten utnyttjas 
då 98 %. DET ÄR FULLT.



En konsekvens av de stora uttagen är att de skyddande 
utströmningsområdena minskar i omfattning.







Den ökade grundvattenbildningen leder också till mindre 
vatten till vattendrag och sjöar. Tillflödet har minskat med 
drygt 20 %.



De stora uttagen medför också att saltvatten tränger in i 
kritberggrunden utmed Åhuskusten.



De stora uttagen innebär att Kristianstads kommun inte kan 
öka sina uttag i Kristianstad-Åhus. I Kristianstad finns 
dessutom föroreningsrisker som leder till ett ansträngt läge 
för vattenförsörjningen.



Kristianstads kommun hoppas nu på ett nytt brunnsfält på 
södra Kristianstadsslätten och ökad hopkoppling av 
vattenverken för att tills vidare säkra vattenförsörjningen.



Men för att riktigt säkra vattenförsörjningen är förslaget att 
tillföra i storleksordningen 10 Mm³/år från Ivösjön till 
Kristianstadsslättens sedimentära berggrund.



Motsvarande mängd kan sedan pumpas upp ur 
Kristianstadsslätten.



Ivösjön som råvattentäkt:

• Skånes största sjö - 54 km²
• Skånes djupaste sjö – medeldjup 11 m, max 50 m
• Stor volym – cirka 550 Mm³
• Lång omsättningstid – cirka 2 år
• Inte näringsrik – oligo-mesotrof
• Inte försurad
• Inte brunifierad – ännu i alla fall
• Mycket god råvattenkvalitet, även mikrobiologiskt
• Relativt lågt befolknings- och föroreningstryck



”Vattenkalkyl”:

• Årsmedeltappning drygt 8 m³/s = ca 260 Mm³/år

• Nymöllas vattendom medger max 3 m³/s uttag 
= ca 95 Mm³/år

• Minst 1 m³/s (eller allt som finns) måste dock 
släppas förbi = ca 32 Mm³/år, kan inskränka 
Nymöllas produktion

• Nymölla använder i praktiken cirka 30 Mm³/år

• Nymölla har krav på att sköta sjöns reglering



Ja, på årsbasis borde det gå utan vidare:
260 – 32 - 95 (max Nymölla)= 133 Mm³/år

260 – 32 – 30 (verkligt Nymölla) = 198 Mm³/år

Jfr Sydvatten Bolmen: 189 Mm³/år max, verkligt uttag ca 
46 Mm³/år

10 Mm³/år motsvarar 4 % av årsmedeltappningen, ca 0,3 m³/s

Problemet är det tidvis inte går att ta ut tillräckligt med 
vatten, eller inget alls.

Är ett årligt uttag på 10 Mm³ ur Ivösjön till 
dricksvatten möjligt?



Ivösjön kan vara en del i att lösa den framtida 
vattenförsörjningen för hela nordöstra Skåne och västra 
Blekinge.



Och på ännu längre sikt en del i att lösa den 
framtida vattenförsörjningen för stora delar av 
södra Sverige.



EGRUND – effektiv konstgjord 
grundvattenbildning

Projektet EGRUND ska undersöka olika möjligheter till 
dricksvattenuttag ur Ivösjön genom att en buffert byggs upp 

genom infiltration till kritberggrunden intill sjön.



PROJEKTORGANISATION

Från Sweden Water Research:
Kenneth M Persson, professor, forskningschef, Sweden Water Research AB, 
projektledning
Kristofer Hägg, doktorand, Sweden Water Research AB, infiltrationsteknik
Angelica Lidén, forskare, Lunds universitet, avd teknisk vattenresurslära, 
vattenkvalitet och beredning för infiltration

Från C4 Teknik:
Michael Dahlman, enhetschef, projektledning Ivösjön som regional 
dricksvattenresurs
Linda Randsalu, grundvattenplanerare, projektledning infiltration Bäckaskog, 
hydrogeologisk kompetens Kristianstadsslätten, MIKE SHE
Hanna Dufvenberg, civilingenjör trainee, sammanställning tekniska erfarenheter av 
infiltration på Kristianstadsslätten

Ytterligare parter är möjliga att ta med i samarbetet, främst övriga VA-verksamheter 
i anslutning till Ivösjön.


