Badvattenprofil
Örserumsbadet

Sammanfattning

Ören tillhör Röttleåns vattensystem och är belägen strax söder om samhället
Örserum. Ören är en oligotrof - mesotrof sjö i en gravsänka, med en areal på 9,19
km2 och ett största djup på 35,8 m. Stränderna är mestadels bergiga och steniga
förutom i norr där sand och lera påträffas. Sjön har en mycket hög biologisk funktion
och innehar höga raritetsvärden. Den biologiska mångformigheten får anses som
tämligen hög, främst beroende på den artrika fiskfaunan, den stora sjöytan och ett
betydande hypolimnion samt en mångformig strand- och vattenvegetation. Sjön är
utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten (natur och fiske). (2006). Ören
bedöms ha ett högt naturvärde. Badets sandstrand är ca 100 meter lång.

Kommun

Jönköping

Län

Jönköping

Badvattenprofil för Örserumsbadet

Beskrivning
Badplatsen

Badplatsen ligger i norra delen av sjön Ören, vid samhället Örserum. En ganska stor
badplats med en brygga och sandstrand.

Service

Brygga: 1 st Hopptorn: Nej
Grillplats: Ja Omklädningshytt: Ja Toalett:
WC Lekplats: Ja, gungor Sopkärl: Ja Övrigt: Beachvolleyplan, tennisbana (grus),
kiosk P-platser: ca 50 st. 30 m till stranden Tillgänglighet för rullstolsburna:
Reserverad P-plats, platt mark, ej ramp.

Kvalitet

Ören har god ekologisk status, uppnår ej god kemisk status pga kvicksilver (I Sverige
idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag
och kustvatten.)

Typ av bad

EU-bad

N-koordinat
(SWEREF99/WGS84)

58.00680

E-koordinat
(SWEREF99/WGS84)

14.56853

Huvudavrinningsområde

-

Delavrinningsområde

-

Vattenförekomst

-

Nationellt sjöID

-

Badvattenkvalitet
År

Bedömning

2010

Utmärkt kvalitet

2009

Utmärkt kvalitet

2008

Utmärkt kvalitet

Potentiella föroreningskällor
låg relevans

1. Dagvattenutlopp. Öster om badplatsen finns ett dagvattenutlopp i Ören.

låg relevans

2. Pumpstation för avloppsvatten. Öster om badplatsen finns en pumpstation som tar
emot avloppsvatten från Örserum samhälle. Pumpstationen pumpar avloppsvattnet till
Gränna avloppsreningsverk. I anslutning till pumpstationen finns ett nödutlopp som
mynnar i Ören. Inga bräddningar år 2009 men ca 180 m3 år 2008.

Miljökontoret
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Potentiella föroreningskällor - Karta

Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger
Risk för utbredning av
cyanobakterier

Nej

Risk för utbredning av
makroalger och/eller alger

Nej

Miljökontoret
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Förslag till åtgärder
Beskrivning

Ansvarig

Inga åtgärder bedöms nödvändiga i nuläget

jönköpings kommun

Utfört senast

Utförda åtgärder
Utfört

Beskrivning

Kontakt

Verksamhetsutövare
Namn

Fritidskontoret

Adress

Box 1002, 561 24 HUSKVARNA

Besöksadress

Drottninggatan 19, Huskvarna

Telefon

+46 703 04 05 51 (Roger Johansson)

E-post

roger.johansson@jonkoping.se

Tillsynsmyndighet
Namn

Miljökontoret

Adress

Västra Storgatan 16

Besöksadress

Juneporten

Telefon

+46 36 10 54 45

E-post

miljo@jonkoping.se

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens
Uppdateringsfrekvens samt
motiv

Bör uppdateras vart fjärde år

Senast uppdaterad

2011-02-16

Utförd av

Miljökontoret

Uppdateras nästa gång

2015-02-16

Miljökontoret

