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Upplägg

• Inledning och dagens vattenförsörjning

• Hur vill vi att vattenförsörjningen ser ut i framtiden

• Tillståndsprocessen

• Frågor



• Braås – en ort/kärna med betydelse för 
större delen av kommunen

• Utvecklas till ort med naturnära, attraktiva 
och varierande boendemiljöer

• Förutom förtätning i Braås pekas även 
möjligheten till sjönära boende ut, både 
centralt och på Västra stranden. I övrigt 
pekas merparten av bebyggelse ut söder om 
nuvarande tätort.

Koppling till ÖP - förslag 



Delar av Braås VV byggs



Fakta om Braås vattenverk

• Tillstånd råvattenuttag medel 650 m3/dygn, max 880 m3/dygn

• Dagens råvattenuttag medel 360 m3/dygn

• Antal anslutna ca 2000 personer

• Dricksvattenförbrukning ca 165 l/person och dygn 



Vattenskydds-
område inrättat 
1972 -
Drättingesjön



Försörjningsläget Braås

• Sommarinfiltration från Drättingesjön

• Fortsatt försämring av råvattenkvalitet

• Bevattningsförbud juni-aug

• Mkt kemikalier, mkt arbete drift med brunnar, 
filterspolningar mm



Örken varit intressant som 
vattentäkt länge
• Utreddes som alternativ i samband med Växjös nya 

vattenförsörjning på 90-talet

• Skyddsområde inrättades för framtida reservvatten-
täkt för Växjö – Braås -Rottne



Vattenskyddsområde 
för Örken inrättat med 
lokala hälsoskyddsföre-
skrifter.
Växjö kn 2007 och 
Vetlanda kn 2014



Faktorer som vägts in

Växjös fortsatta tillväxtprognos

Marginaler mot torrår

Trend försämrat råvatten

Reservvatten

Andra mellankommunala samarbeten



Ny försörjning Braås har utretts i 
omgångar senaste åren.
• Grundförslag - helt nytt förfällningsverk i Böksholm med efterföljande 

infiltration med råvatten från norra Örken vid Braås VV samt ledning till 
Rottne – 65 milj (2017)

• Alternativt förslag – Råvatten från Innaren, Ombyggnad VV Rottne till 
förfällningsverk, infiltration vid VV Braås, ledning till Rottne – 63 milj (2016)

• Alternativt förslag att försörja Rottne och Braås med vatten från Bergaåsen
i kombination med Tofta sjöstad – 60 milj (2017)

• Förslag att utreda vidare – Etapp 1 Försörjning av Braås med råvatten från 
mellersta Örken som behandlas i permanentat förfällningsverk och infiltreras 
vid Braås VV. Etapp 2 Anslutning av Rottne när Rottne VV behöver större 
upprustning eller ökad kapacitet. Etapp 1 35-40 milj (2021), Etapp 2 22 milj
(2017)



Övervägande -
Ledning från Växjö 
kontra lokal 
produktion i Braås

Alternativ 1 
Bergaåsen 
(ledning från 
Växjö)

Alternativ 2 
Braåsen 
(infiltration av 
Örkenvatten)

Kommentar

Investeringskostnad

Etapp 1: Försörjning Braås

Etapp 2: Anslutning Rottne 0

+

0

Investering i Bergaåsen tidigareläggs och 
investering ledning Braås-Rottne kan 
skjutas några år framåt. Men total 
investering är ungefär samma båda 
alternativen.

Driftskostnad + Ledning lägre driftskostnad än vattenverk.

Legala tillstånd + Behovet av nytt miljötillstånd för Bergaåsen 
tidigareläggs och bedöms vara mer 
komplicerat

Vattenbalans + Vatten tas och används inom samma 
avrinningsområde.

Footprint mark (nytt 
ianspråktagande)

+ Footprint sjö ej medräknad då ingen 
nedtagning av skog eller framtida 
begränsning av sjöytan behövs

Påverkan enskilda intressen + Få markägare berörda av intrång 

Energi: vattendistribution + Vatten från Örken används nedströms 
(vattnets lägesenergi utnyttjas), kortare 
ledningssträckor mindre pumpenergi

Energi: vattenberedning 0 0 Likvärdig process Bergaåsen, Braås

Kemikalieanvändning + Mindre kemikalier i Bergaåsens process

Risk råvattenpåverkan + Riskbilden är lägre för Örken än för Lagan. 
Skyddsområdesbestämmelserna för 
Bergaåsen är dock modernare.

Nödvatten + Etapp 1 och 2 nödvattenproducenter



LAVL-utredningens förslag



Läget Tillstånd
• Tillstånd tillfällig infiltration tom 2022-10-31

• Länsstyrelsen begärt in tidplan för ansökan miljödom

• Ansökan inlämnad till mark- och miljödomstolen 



Hur vill vi utveckla vattenförsörjningen i Braås

• Förstärka befintlig vattentäkt med konstgjord 
infiltration från Örken i stället för Drättingesjön

• Bättre råvatten

• Bättre kapacitet

• Upprusta befintligt vattenverk
• Trygga produktion av dricksvatten

• Förbättra nödvattenförsörjningen till kommunen

• Möjliggöra framtida anslutning av Rottne



t

Vad ansöker vi om
Medeldygn (m3/d) Maxdygn (m3/d)

Ytvattenuttag från Örken 1200 1500

Infiltration i Braåsen 1000 1300

Grundvattenuttag ur Braåsen 900 1300



Bild systemet



Ledningar
• Sjöledning mellan 

intagspunkt och Föreda

• Markledning mellan 
Föreda och befintlig 
ledning Böksholm

• Ny dricksvattenledning 
mellan Braås och 
Böksholm



Intagspunkten - Öster om 
Granstadö



Bottenundersökning



Intagsanordning och pumpstation



Sjöledning



På vattenverkstomten



Påverkansområde
• Röd markering visar

gräns för 1 dm
grundvattenförändring



Tillståndsansökan

• Bild som ersätter texten



Vad gör vi nu?

• Väntar på beslut gällande ansökan 

• Detaljprojektering av de olika delarna pågår

• Kostnadskalkyl tas fram

• Investeringsbeslut skall hanteras i tekniska nämnden 
och kommunfullmäktige när ansökan är beviljad.

• Efter investeringsbeslut startar genomförandet.



Tidplan och kostnad

• Miljödom – Ansökan September 2021, Dom förväntas 
mellan Maj 2022 och September 2022

• Investeringsbeslut TN-KF – Maj 2022

• Byggande – Höst 2022

• I drift – Tidig sommar 2023

Kostnad uppskattad i dagsläget till ca 35-40 miljoner



Frågor?
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