
Vattenförvaltning för dricksvatten och 
miljö. 



Kvalitet och kvantitet i 
grundvattenförekomster.

Det regnar mycket i Sverige, mycket 

rinner av. Sveriges jordar har låg 

kapacitet att hålla kvar vatten.

Vad innebär det?
- Begränsad tillgång av grundvatten för 

dricksvatten

- Torka

- Begränsad infiltrationskapacitet



Grovkorniga jordar från istiden

Undantag från 

markavrinning –

isälvslagringar.

Dessa håller och sväljer 

vatten mycket bra. Andra 

jordar håller vatten i 

varierande grad.



Effektiv nederbörd

Den effektiva nederbörden är det regn eller 

snö som faller på marken och fortsätter ner.

Rinner inte vidare, tas inte upp av växter eller avdunstar från 

mark och växter, utan fortsätter ned i marken. 



Effektiv nederbörd och 
grundvattenbildning

Variationen under året av 

grundvattenbildningen 

styrs i stor grad av 

växtperioden.

Även så klart av temperatur och 

nederbördsvariationer. 



Magasinets läge i terrängen och 
naturliga trösklar
Även om grundvattenbildningen är god krävs 
det att vattnet ska stanna kvar då mycket 
vatten rinner vidare till lägre lägen i 
landskapet. 

- Om ytan lutar rinner mer vatten av.
- Då fungerar bergsknallar som naturliga trösklar som 

fördröjer vattnet.
- Låga lägen har ofta mer vatten än höga lägen. 



Hårda ytor och dagvattenflöden

O
O

D
Inf

Inf

Ev

D

Ev

flödet flödet



Hur mycket tillåter vi infiltrera och hur 
mycket av våra föroreningar tillåter vi 
att åka med?



Hur mycket infiltrerar och hur mycket 
av våra föroreningar åker med?

All effektiv nederbörd på de direkta 

inströmningsområden kan 

infiltrera(rosa) till vattenmagasin. 

Ytterligare tillskott kan komma via vattendrag 

till inströmningsområdena (gult), cirka 10 % av 

den effektiva nederbörden. 



Föroreningar och påverkanskällor

- PFAS –brand och deponi.

- Vägsalt, bensinrester - hårdgjorda ytor.

- Klorerade lösningsmedel – kemtvättar, 

mekanisk verkstad.

- Bekämpningsmedel – grusgångar, jordbruk, 

plantskolor.

- Läkemedelsrester – enskilda avlopp.



Miljökvalitetsnormer

Grundvattenförekomsterna är juridiskt 

skyddade från alla miljö- och hälsofarliga  

ämnen och av människan påverkade 

grundvattennivåer. 



Hjälp med analyser av miljögifter.

Länsstyrelsen kan hjälpa till med att skicka provflaskor och 
bekosta analyser i vatten om det kan finnas risk för påverkan av 
miljögifter på vattenförekomster. 

• Potentiell påverkanskälla.

• Inom eller intill en grundvattenförekomst.

• Nära en känd påverkanskälla oavsett påverkan på vattenförekomster.



VISS – Vatteninformationssystem Sverige
https://viss.lansstyrelsen.se/Maps.aspx
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Herman Carr

E-post: herman.carr@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-2231694

Enheten för miljöanalys,

Stockholm Länsstyrelse

Tack!


