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Grundvattentillgång

Grundvattenbildningen är inte jämnt fördelad över året eller mellan år 

Kan bli den magasinerande förmågan som begränsar grundvattentillgången
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Stora magasin
Stort behov av förbättrad beskrivning av 
grundvattentillgång utanför stora 
magasin

Framförallt i områden med högt 
exploateringstryck
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Grundvattentillgång

Pilotstudie – Uppsala län

Magasineringsförmåga (denna studie): 
lagrat grundvatten som kan användas 
under längre period utan 
grundvattenbildning

Obs: studie rör kvantitet, inte kvalitet som 
givetvis också är viktigt

http://resource.sgu.se/dokument/publikation/sgurapport/
sgurapport201909rapport/s1909-rapport.pdf

http://resource.sgu.se/dokument/publikation/sgurapport/sgurapport201909rapport/s1909-rapport.pdf
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Modell magasineringsförmåga – Uppsala län

Antaganden: gv-nivå, avsänkning, Sy

Magasineringsförmåga, mm (l/m2)

Beräkningar 

Jorddjupsmodell

Jordarter Grundvattenmagasin

Uttagskapacitet i berggrund

Osäkerheter

Befintliga underlag
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Modell magasineringsförmåga – Uppsala län

Urberg
0-600 l/tim

Urberg
0-600 l/tim

Urberg
0-600 l/tim

Morän 1 m
Morän 4 m

Sand 10 m

Sämre fall (mm): 8 16 126
Bättre fall (mm): 25 60 514

Osäkerheter
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Bättre fall                                    Sämre fall
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Användning?

Ex: Riktvärden för fastighetstäthet

Antaganden:

• Torrperiod 200 dygn (2018)

• Förbrukning 350 l/dygn/fastighet



Geologi för ett hållbart samhälle

Fortsättning under 2020

SGU ska ta fram liknande underlag för hela Sverige

• Trolig produkt: Grundvattentillgång – l/dygn/ha

• Troligtvis tillgänglig som kartvisare och geo package
samt rapport

• Kräver utveckling av modell och beräkningar

• Kräver troligen regionala anpassningar, t.ex. olika risk för 
salt

Nationell skala
(SGU-rapport RR 2017:09)
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Begränsningar - osäkerheter

Skala 1:100000 (A4)

Förenklingar
Antaganden

Översiktliga 
underlag

Resultat endast för översiktlig 
planering eller riskbedömning. 

Begränsning 1:100000

Hänsyn till lokala förhållanden, 
förutsättningar och risker 

Behov av mer 
detaljerad utredning?
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Avsteg från resultat?
Kan mycket väl finnas områden med en större 
grundvattentillgång än vad det sämre fallet visar

Kan finnas skäl för att göra avsteg från resultaten 
om en mer detaljerad utredning t.ex. visar på:

• Stort jorddjup

• Ytlig grundvattenyta

• Lokalt finns högflödande sprickzoner

• Stort tillrinningsområde

• Bra vattenbalans

• Bra kontakt med ytvatten (söt)

• m.m.

Skala 1:100000 (A4)
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Kvalitet i enskilda brunnar

Data från 2016 – hela Sverige:
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Kvalitet i enskilda brunnar

• Oftast ”normal” vattenanalys på 
senare år ofta även metallpaket

• Koordinatsättning – kan ibland vara 
tveksam (se prickar i Södertälje)

• Inte tillgänglig som öppna data –
kontaktperson Lena Maxe, SGU
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Detaljerad grundvattenutredning – behov och krav?
Exempel: nybygge med enskild vattenförsörjning

En eller flera 
fastigheter?

?

Kvantitativa 
förutsättningar?

Kvalitativa 
förutsättningar?

Befintlig 
användning?

Risker?

Möjligheter?

Konsekvenser?

Utredning

Omfattning?

Metoder?

Utförare?

Kostnader?Lokala 
erfarenheter?

Användning? Tydlig handledning saknas


