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1 BAKGRUND 

År 2014 genomfördes en utredning av Karlshamns kommuns framtida 

dricksvattenförsörjning. Utredningen omfattade en beräkning av den framtida 

förbrukningen och en genomgång av nuvarande vattentäkt i Långasjön samt 

befintligt vattenverk. Resultatet visade att vattenverket vid Långasjön har 

omfattande brister och är i mycket stort behov av renovering och 

upprustning. I utredningen presenterades förslag på renovering av 

vattenverket samt förslag på att ersätta det befintliga med ett nytt.
1
  

Utredningen resulterade i att Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun 

beslutade att bygga ett nytt vattenverk för Karlshamns allmänna 

vattenförsörjning
2
. Det nya vattenverket ska ersätta det befintliga verket vid 

Långasjön, med bibehållen vattentäkt. 

Projektering av ett nytt vattenverk på föreslagen fastighet påbörjades under 

år 2015. Under arbetets gång uppstod dock behov av att utreda ytterligare 

möjliga placeringar av vattenverket. En av anledningarna till omtag var att 

det parallella arbetet med att finna en reservvattentäkt identifierat Mörrumsån 

som enda realiserbara reservvattentäkt.  

WSP Sverige AB har fått i uppdrag av Karlshamns kommun att genomföra 

en lokaliseringsutredning av tre av kommunen föreslagna placeringar för 

vattenverket, samt att ta fram ytterligare ett alternativ till placering.  

1.1 SYFTE 

Syftet med lokaliseringsutredningen är att med en systematisk metod 

jämföra fyra alternativa placeringar av ett nytt vattenverk för att identifiera 

vilken som är det mest lämpliga alternativet att arbeta vidare med. 

2 METOD 

Lokaliseringsutredningen har i nära samverkan med VA-enheten i 

Karlshamns kommun genomförts med följande moment:  

1. Framtagande av ett fjärde alternativ till placering. 

2. Framtagande av ett möjligt intagsområde för reservvatten i 

Mörrumsån. 

3. Framtagande av översiktligt förslag till ledningsdragningar för 

respektive alternativ.  

4. Översiktliga kostnadsberäkningar av respektive ledningsdragning 

och grundläggning av vattenverket vid respektive alternativ. 

5. Bedömning av gällande vattendoms betydelse för lokalisering av nytt 

vattenverk. 

6. Workshop med berörda förvaltningar i kommunen samt 

Miljöförbundet Blekinge Väst, Trafikverket och Räddningstjänsten. 

Länsstyrelsen har tagit del av materialet.  

                                                      
1
 Utredning av Karlshamns framtida vattenförsörjning, Långasjöns Vattenverk. Norconsult 2015.  

2
 Kommunstyrelsens beslut 2014-11-18 § 265 
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Workshopen syftade till att förankra val av alternativ för placering och 

kriterier för multikriterieanalys, inhämta information om kriterierna, 

samt att för respektive alternativ identifiera möjligheter och risker.  

7. Multikriterieanalys utifrån fastställda kriterier. En multikriterieanalys 

är en systematisk metod för att jämföra flera alternativ utifrån ett stort 

antal kriterier med såväl kvalitativa som kvantitativa mätetal/enheter. 

I metoden poängsätts respektive kriterie genom bedömning utifrån 

kvalitativa uppgifter/kunskap och en subjektiv värdering av kriteriets 

möjligheter och begränsningar utifrån en skala 1-5, där fem poäng är 

goda förhållanden/förutsättningar. För att se utfall av analysen 

adderas poängen för respektive alternativ. En faktor kan användas 

för att vikta ett eller flera av kriterierna i förhållande till de andra. 

8. Avstämning och revidering med VA-enheten angående 

poängsättning av kriterier samt faktorer för viktning av enskilda 

kriterier.  

9. Analys och sammanställning av resultat.  

2.1 GIVNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1.1 Vattenverket 

Lokaliseringsutredningen har i de fall det varit relevant, utgått från 

rekommendationer för utförande av det nya vattenverket i den tidigare 

utredningen
1
. Det planerade nya vattenverket kommer att dimensioneras för 

en dricksvattenkapacitet på 1000 m
3
/h, 24 000 m

3
/dygn, vilket innebär 

nästan det dubbla mot nuvarande kapacitet (13 000 m
3
/dygn).  

Ett nytt vattenverk innebär nya byggnader och ny utrustning för vattenrening, 

men även att verket till skillnad från det befintliga ska ha en tredje 

säkerhetsbarriär och ett uppdaterat skalskydd så att kraven enligt 

Livsmedelsverket och Arbetsmiljölagen kan följas. 

2.1.2 Hantering av spillvatten från vattenverket 

Spillvatten och överskottsslam från det befintliga vattenverket leds med 

självfall till Froarps avloppspumpstation med anslutning till det allmänna 

avloppsnätet till Sternö avloppsreningsverk. Detta är önskvärt även i 

framtiden då slammet från vattenverket har betydelse för reningsprocessen 

på Sternö avloppsreningsverk.  

Vid lokalisering öster om Långasjön kan en uppdimensionering av 

ledningsnät inkl Froarps pumpstation krävas alternativt kan spillvattnet 

behöva släppas på ledningsnätet efter Froarps pst. Vid nybyggnation av 

vattenverk bör inte någon ökning av nuvarande mängd spillvatten ske. Intern 

slam och spolvattenhantering på nya vattenverket kan dock komma att 

behövas. 

2.1.3 Tomtyta 

För utförande av ett nytt vattenverk bedöms behovet av tomtyta vara 10 000 

m
2 
enligt tidigare utredning, vilket även använts i denna 

lokaliseringsutredning.  
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I projekteringsskede kan framkomma att ytterligare tomtyta kan komma att 

behövas för reservoarer, körytor samt tillfartsväg 

Kostnad för tilltänkt fastighet antas vara neutralt för samtliga alternativ 

oavsett om det rör sig om marklösen från privat markägare eller etablering 

på befintlig kommunal fastighet. 

2.1.4 Vattentäkt 

När ett nytt vattenverk byggs ska det befintliga råvattenintaget och den 

befintliga inloppsledningen behållas, vilket varit en förutsättning i denna 

lokaliseringsutredning.  

Det befintliga vattenverket är beläget på fastigheten Froarp 5:21, på vilken 

även intagspunkten i Långasjön är belägen. Fastigheten är i vattendom AD 

70/1966 18.4.1973 beslutad som vattentäktfastighet. I deldom från 1968 

lämnades tillstånd för att utföra och i all framtid bibehålla inloppsledning i 

Långasjön till vattenverket på Froarp 5:21.  

2.1.5 Reservvatten 

Genomförda utredningar för en ny reservvattentäkt för Karlshamns kommun 

har resulterat i att Mörrumsån är den tillgängliga vattentäkt som kan 

säkerställa erforderlig kapacitet och kvalitet.
3
  Arbetet med att definiera plats 

för råvattenintaget samt söka tillstånd för det återstår och kommunen har för 

avsikt att inleda det arbetet under år 2017. I lokaliseringsutredningen ska ett 

möjligt förslag till intagspunkt i Mörrumsån användas för samtliga 

lokaliseringsalternativ. 

2.1.6 Lokalisering alternativ 1-3 

Tre alternativ till placering av nytt vattenverk gavs inledningsvis av VA-

enheten, se figur 1. 

 

Figur 1. Lokaliseringsalternativ 1-3. 

Alternativ 1 är belägen på fastigheten Froarp 5:4. En förutsättning för 

alternativ 1 är att den befintliga vattentäktsfastigheten Froarp 5:21 kan 

                                                      
3
 Samlade utredningar angående reservvatten i Karlshamns kommun. WSP. 1999-2016 
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nyttjas. Alternativ 2 är belägen på fastigheten Froarp 4:7 och alternativ 3 på 

fastigheten Tostarp 3:9.  

3 RESULTAT 

3.1 GÄLLANDE VATTENDOM 

Kommunen har genom en resolution haft tillstånd till bortledning av ytvatten 

från Långasjön för vattenförsörjning sedan 1898 (20 l råvatten/sekund eller 

1728 m
3
/dygn). År 1978 fick kommunen tillstånd till ett ökat uttag till 12 700 

m
3
/medeldygn och att fortsatt succesivt öka uttaget till 28 800 m

3
/dygn till år 

2000, genom Vattendomstolens dom (AD 70/1966, 1973-04-18). I domen 

anges även följande:  

 att bortledning inte får ske om vattennivån i Långasjön 

understiger +46,80 meter (RH00)  

 att utleda spolvatten från filter och tömningsvatten från 

sedimenteringsbassängerna  

 att rätten att bortleda vatten från Långasjön för framtiden ska 

vara förenad med fastigheten Froarp 5:21 såsom 

vattentäktsfastighet 

I deldom från 1968 lämnade vattendomstolen tillstånd att utföra och för all 

framtid bibehålla en inloppsledning i Långasjön till det nya vattenverket, samt 

att dra fram och för all framtid bibehålla huvudvattenledning mellan 

vattenverket och Karlshamns stad. 

3.1.1 Vattentäktsfastighet 

I samband med lokaliseringsutredningen av ett nytt vattenverk har frågan om 

val av placering kan påverka tillståndet till vattenbortledning enligt gällande 

vattendom.  

Det gällande tillståndet (AD 70/1966) avser bland annat vattenbortledning för 

vattenförsörjning. Av domen framgår att tillståndet omfattar vattenbortledning 

via befintlig intagsledning på fastigheten Froarp 5:21. Tillståndet, beträffande 

vattenbortledningen, är således knutet till den specifika fastigheten. Intag 

från någon annan fastighet omfattas således inte av tillståndet, utan får vid 

eventuell flytt sannolikt föregås av ett nytt tillstånd. 

Själva vattenverket kan således placeras på annan fastighet såvida intaget 

fortgår på Froarp 5:21. Även nya fastigheter kan regleras till 

vattentäktsfastigheten utan att det påverkar tillståndet i sig.  

3.2 RESERVVATTEN  

Förslag till intagspunkt för reservvatten från Mörrumsån är framtaget utifrån 

tidigare utredningar och god lokalkännedom. Förslaget bedöms vara ett 

rimligt område att arbeta vidare med för reservvatten.  

Det föreslagna området är beläget strax söder om Svängsta, se figur 2. Ett 

förslag till ledningssträckning från intagsområdet i Mörrumsån fram till de fyra 

alternativa placeringarna av ett nytt vattenverk har tagits fram och 

presenteras i bilaga 1.  
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Figur 2. Översiktskarta med föreslaget intagsområde i Mörrumsån samt 
ledningssträckning. 

VA-enheten i Karlshamns kommun har godkänt föreslaget intagsområde i 

Mörrumsån samt föreslagen ledningssträckning från Mörrumsån som 

används i denna lokaliseringsutredning.  

3.3 ALTERNATIV 4  

Som fjärde alternativ till placering av ett nytt vattenverk föreslås fastigheten 

Tostarp 3:51, se figur 3.  

 

Figur 3. Översiktskarta med placering av alternativ 4.  

Denna fastighet är förorenad från tidigare sågverks- och 

träbehandlingsverksamhet. Fastigheten är i dagsläget abandonerad av 

konkursförvaltaren för Viking Timber AB. Karlshamns kommun är huvudman 
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för en pågående huvudstudie som bekostas med statliga medel genom 

Naturvårdsverket. Då huvudstudien är klar skall en slutlig ansvarsutredning 

genomföras. Dessa utredningar måste färdigställas innan förvärv av marken 

kan bli aktuellt. Fastigheten kan, förutom anläggande av vattenverk, ha ett 

strategiskt bra läge för kommunen ur flera aspekter.  

VA-enheten i Karlshamns kommun har godkänt att inkludera Tostarp 3:51 

som alternativ 4 i lokaliseringsutredningen.   

3.4 LEDNINGSSTRÄCKNINGAR  

För ett nytt vattenverk krävs det nya ledningar:  

 Ledning för råvatten in till vattenverket, dels från Långasjön, om inte 

alternativ 1 väljes, och dels från Mörrumsån. 

 Ledning för dricksvatten ut från vattenverket med anslutning till det 

befintliga ledningsnätet för dricksvatten, om inte alternativ 1 väljes. 

 Ledning för spillvatten ut från vattenverket för anslutning till det 

allmänna avloppsnätet, om inte alternativ 1 väljes. 

För att kunna bedöma rimligheten i lokaliseringsalternativen samt för att 

kunna kostnadsberäkna dem har översiktliga förslag till ledningsdragning 

tagits fram, se bilaga 2. 

Ledningar mellan östra och västra sidan av Långasjön läggs förslagsvis som 

sjöförlagda ledningar över Långasjön. För lokaliseringsalternativ 3 och 4 

presenteras ett förslag på ledningssträckning där befintlig 

dricksvattenledning från Långasjön istället används för råvatten. I detta 

förslag ansluts dricksvatten till befintligt dricksvattennät vid 

Tostarpsvägen/Graneforsvägen. Ledningsdragning i anslutning till 

Långasjöns strandlinje bedöms inte vara lämplig då framkomligheten är 

begränsad och stabiliteten osäker.  

Vid en förläggning av en ny sjöledning är det av stor vikt att den befintliga 

intagsledningen mäts in och dokumenteras så att inte det uppstår någon 

lednings-/sträckningskonflikt med skador som följd. 

3.5 KOSTNADSBERÄKNINGAR  

Förutsättning för kostnadsberäkningarna är att samtliga alternativ är 

jämförbara vad det gäller utformning av byggnader etc. oavsett placering. 

Ytan för tomten är beräknad till ca 17 000 m
2
 vilket är något större än 

ytförutsättningarna för vattenverket på ca 10 000 m
2
. 

Kostnad för rivning av byggnader för och övriga anläggningsobjekt för 

alternativ 4 är mycket svår att uppskatta då den beror på en rad olika faktorer 

såsom byggnaderna skick och möjlighet till framtida användning, kostnaden 

kan därför komma att förändras i framtiden. 

I priset för råvattenledning från Mörrumsån ingår en pumpstation vilket i 

dagsläget bedöms som tillräckligt. 

I kostnaderna för de olika placeringarna ingår ledningsdragning av råvatten, 

dricksvatten, spillvattenledning samt väg till placeringen.  

I kostnadsberäkningen har följande dimensioner på ledningarna använts:  

 Råvatten från Långasjön 700 mm 
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 Råvatten från Mörrumsån 630 mm 

 Rent vatten till ledningsnätet 700 mm 

 Spillvattenledning 200 mm.  

 I ledningsschakterna är det räknat med ~20 % bergschakt 

Kostnadsberäkning gäller endast markarbeten där entreprenadkostnader är 

inkluderade, tillkommande kostnader är projekteringskostnader samt 

eventuella saneringskostnader, vilket främst gäller framförallt alternativ 4. 

Kalkylerna är baserade på resurser och materialkostnader och därefter 

påslag med 25 % för omkostnader och entreprenörsarvode.  

Generellt brukar kalkylerna bli något högre prissatta än entreprenörernas då 

de förhandlar om inköpspriser mm. samt att de räknar i konkurrens.  

De beräknade kostnaderna för de olika alternativen varierar från 41,1 milj. för 

alternativ 1 till alternativ 76,1 milj. för alternativ 4. Se bilaga 4 för redovisning 

av kostnadsuppskattningen. 

3.6 MULTIKRITERIEANALYS 

För att på ett så objektivt sätt som möjligt har en multikriterieanalys 

genomförts för placering av ett nytt vattenverk enligt alternativ 1-4. Som 

jämförelse används det befintliga vattenverket som nollalternativ (Alternativ 

0). Att behålla det befintliga verket (0-alternativet) skulle innebära en 

renovering av det befintliga verket, se figur 4. 

 

Figur 4. Översiktskarta med befintligt vattenverk. 

Analysen har genomförts med följande delats upp i nedanstående kriterier: 

 Fastighetsförhållanden 

 Tomt, område 

 Föroreningar 

 Framtida expansionsmöjligheter 

 Tillstånd, planarbete 

 Skyddsområden, värden 

 Anslutningsmöjligheter 

 Påverkan på närboende 
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 Tid 

 Anläggningskostnader 

 Driftkostnader 

 Risker 

För respektive huvudkriterium finns ett antal underkriterier. Samtliga kriterier 

med poängsättning (skala 1-5) och uppgifter och resonemang som underlag 

för värderingar återfinns i bilaga 3. 

Multikriterieanalysen har genomförts i tre varianter:  

1. Utan viktning av någon/några kriterier. 

2. Utan viktning exkl. fastighetsförhållanden.  

3. Viktning med faktorn 1,5 för fastighetsförhållanden, 

anläggningskostnader, driftskostnader samt tid.  

Det bör tilläggs att resultatet från en multikriterieanalys är inte alltid att visa 

ett rätt val utan att öka förståelsen för att olika kriterier, faktorer och intressen 

står i konflikt mot varandra. Därmed kan multikriterieanalys visualisera 

ställningstaganden mellan olika faktorer och leda till diskussioner eftersom 

den visar vad som tagits hänsyn till, vad som valts bort och vilken vikt olika 

saker tilldelats. Det är svårt att vara neutral eller objektiv när det kommer till 

olika bedömningar. En multikriterieanalys baseras just på värderingar och 

trots att man försöker vara neutral eller vikta intressen likvärdigt är det, i 

realiteten, alltid ett resultat av användaren, lagar och påtryckningar från olika 

parter.  

3.6.1 Resultat multikriterieanalys utan viktning 

Resultatet av analysen utan att något av kriterierna viktats högre eller lägre 

än de andra visas i figur 5.  

 

 

Figur 5. Resultat av multikriterieanalys utan viktning.  

3.6.2 Resultat multikriterieanalys exkl. fastighetsförhållande 

Resultatet av analysen exklusive fastighetsförhållanden visas i figur 6.  
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Figur 6. Resultat av multikriterieanalys exkl. fastighetsförhållanden.  

Syftet med att exkludera kriteriet ”fastighetsförhållanden” är att göra 

alternativen mer tekniskt jämförbara då faktorer som markförvärv tagits bort 

ur bedömningen. 

3.6.3 Resultat multikriterieanalys med viktning 

Resultatet av analysen där fastighetsförhållanden, anläggningskostnader, 

driftskostnader samt tid viktats högre än övriga kriterier visas i figur 7.  

 

Figur 7. Resultat av multikriterieanalys med viktning. 

För att öka vikten av ett antal påverkande kriterier har följande faktorer valts 

att ge en högre påverkande faktor i bedömningen.  

 Fastighetsförhållanden 

 Tid 

 Anläggningskostnader 

 Driftkostnader 
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4 SAMMANFATTNING OCH ANALYS 

Utifrån ovan utförd multikriterieanalys utfaller alternativ 2 som det mest 

fördelaktiga alternativet för att förlägga ett nytt vattenverk. Utfallet beror 

framförallt på följande faktorer: 

+     Låga anläggningskostnader, när befintliga vägar och ledningar 

+     Låga driftkostnader, högre kostnader för att pumpa för övriga alternativ 

+     Bedöms inte ha några markföroreningar 

+     Möjlighet till framtida expansion 

- Privat fastighetsägare 

Att placera ett nytt vattenverk på alternativ 2 innebär att 

spillvattenhanteringen måste åtgärdas, bedömningsvis är att denna fråga 

ändå måste lösas men blir definitivt högaktuell vid en nybyggnation av ett 

vattenverk. 

Sammantaget är samtliga alternativ bra för att anlägga ett nytt vattenverk på. 

Men det är ett antal bedömningskriterier som avviker mellan de olika 

alternativen som avgör utslaget i den sammantagna bedömningen av den 

mest fördelaktiga placeringen. Även då en faktor adderats på ett antal 

kriterier påverkas inte utfallet nämnvärt vilket bekräftar alternativ 2 som det 

mest fördelaktiga. 

Att alternativ 4 bedöms som minst fördelaktiga alternativet i samtliga tre 

analyser beror på att de osäkerheter som föroreningssituationen medför, 

framförallt vad gäller tid och kostnader. Men även osäkerheten kring de 

kostnader som uppkommer vid rivning av befintliga byggnader. 

Det bör poängteras att förvärv och en placering på Vikning Timber 

fastigheten är av en mer övergripande kommunalt strategiskt 

ställningstagande. Anledningen till detta är att kommunen får kontroll på 

saneringen och ett framtida utnyttjade av fastigheten. Om ett vattenverk 

skulle placeras där kan det finns möjligheter till synergieffekter med VA- eller 

andra förvaltningar. 

För alternativ 1 finns det även etiska ställningstaganden att göra då det rör 

sig om inlösen av en fastighet med boende. 

Alternativ 0 har använts som ett jämförelsealternativ och innebär att istället 

för att bygga ett nytt vattenverk som beslutats, renoveras det befintliga under 

pågående beredning av vatten. Utredningen visar att den begränsade 

storleken på fastigheten medför problem med att få plats med en tredje 

barriär och begränsade möjligheter till framtida expansion. Det medför 

dessutom en stor risk för driftstörningar och försämrad arbetsmiljö under 

tiden för renovering.  

Hela Mieån inklusive Långasjön ligger som förslag till Natura 2000 och 

beräknas vara beslutat före det att byggnation påbörjas. Detta innebär att 

tillstånd måste sökas, och gäller samtliga alternativ och är därför neutralt ur 

ett bedömningsperspektiv. 

 

 

 



 14 | 10217059  • Nytt vattenverk Karlshamn 

5 BILAGOR 

Bilaga 1  Ledningssträckning från intagsområde i Mörrumsån  

Bilaga 2 Ledningssträckning för respektive alternativ 

Bilaga 3  Multikriterieanalys med samtliga kriterier, värderingar samt 

uppgifter som underlag för värdering.  

Bilaga 4 Kostnadsuppskattning för olika lokaliseringsalternativ 
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Bilaga 5 Redovisning kostnadsuppskattning 

VI ÄR WSP 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. 

Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & 

Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och 

mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 

kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000 

medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 

omkring 3 500 medarbetare. 
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