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SAMARBETSKOMMITTÉN FÖR ALNARPSSTRÖMMEN
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1964-2004

Bo Leander SWECO 

teknisk sakkunnig i Alnarpsströmskommittén
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Tema

Från vattenbrist till långsiktigt skydd.

Samarbetskommitténs verksamhet

under 40 år.
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Bakgrund

Vid förberedande sammanträde inför vattendomstolen den 3 
mars 1964 diskuterades genomförandet av en utredning för 
att klarlägga Alnarpsströmmens kapacitet och lämpliga ut-
nyttjande.

De sju vattentäktsintressenterna; Malmö, Lund, Burlöv, Lom-
ma, Löddeköpinge, Sockerbolaget och Alnarpsinstitutet 
träffade sedan avtal och bildade 
SAMARBETSKOMMITTÉN FÖR ALNARPSSTRÖMMEN
den 15 maj 1964. Länsingenjören är ordförande.
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Upplägg

Allmän information om strömmen och kommittén

Geologi kommer senare med Modellen

Kemi kommer senare

Lagar kommer senare
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Alnarpsströmmen
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Alnarpsströmmen
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Geologi
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Historia

1889
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Historia

Jönsson 1889
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Historia

1911
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Historia

1912
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Grevietäkten
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Historia

1937
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Historia

1953
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Första utredningen

1969
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Sammanställning

1981
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Kommitténs arbetsuppgifter genom åren

•Vattenuttag
•Grundvattentryck
•Jonanalyser
•Bekämpningsmedel
•Saltfrontsmätningar
•Åldersbestämning
•Energiutvinning
•Energilagring
•Framtida vattenuttag
•Avfallsupplag
•Grundvattenmodell
•Etc etc
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Grundvattentryck

1891
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Grundvattentryck

1911
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Grundvattentryck

1968
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Vattendomar
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Grundvattenuttag ur Alnarpsströmmen
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Vattentäkter

Vattentäkter på
1960-talet
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Grundvattenuttag

1960-talet
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Vattenuttag

Regleringstorn i 
Prästberga vattentäkt
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Saltvatteninträngning

Kloridhalter
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Saltvatteninträngning
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Saltvatteninträngning
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Saltvatteninträngning

Jonanalysbrunnar
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Jonanalysdiagram

Lunds 
observationsbrunn 
Bennikan
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Saltobservationsbrunnar
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Grundvattenskydd
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Grundvattenmodell
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Grundvattenmodell

Uttaget 1967 ökat med 

300 l/s dvs till 

maxkapaciteten 

25 miljoner m3 per år
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Grundvattenmodell

Ökad avsänkning om 
samtliga uttag enligt 
gällande domar hade 
utnyttjats 1979.

Totalt uttag:

21 miljoner m3 per år
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Grundvattenvärme
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Grundvattenvärme
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Grundvattenvärme
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Åldersbestämning

Tritium
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Avfallsupplag
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Bekämpningsmedel
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Vattentillgången

1900 J Gust Richert 10  milj m3 per år
1937 Walo von Greyerz 14  milj m3 per år
1954 Gunnar Ekström 16  milj m3 per år
1969 VBB 23  milj m3 per år
1977 SGU 35  milj m3 per år
1979 Modellen 25  milj m3 per år

Storleken på det område som ingår i beräkningarna varierar 
något.

Modellberäkningarna har gjorts med hänsyn till 
saltvatteninträngning och liknande restriktioner
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Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen

Detta var en kort 
sammanställning av 

kommitténs verksamhet 
med att bidra till kontrollen 

och skyddet av 
Alnarpsströmmen.

Tack


