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Vattenbristområden

Vattenbrist är inte bara 
kvantitet utan även kvalitet

Vattenbrist I Sverige

 



Vattenbrist är inget nytt i Stockholms län. Har lokalt funnits länge, främst 
i kustområden, påverkat enskild vattenförsörjning

• Stockholms län har ca 24 000 öar, holmar och 
skär

• Ett stort antal permanentbebodda öar

• Ett växande antal permanentboende i tidigare 
fritidshusområden

• En ökande sanitär standard i fritidsboende

• Dåliga geologiska förutsättningar för 
vattenuttag/vattenlagring i Stockholmsregionen

 



Fyllnadsgrad 58%
Över normalt

Fyllnadsgrad 60%
Mycket över normalt

Situationen idag i små jordakviferer
(morän) beräknat med modellen S-
hype för 37 000 avrinningsområden
(SMHI 2020-03-09)
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Klimatutveckling -2100 (IPCC)
• Ökad nederbörd (men främst större variationer)

• Ökad avdunstning (ökad temp)

• Betydligt längre växtsäsong

• Längre perioder av torka

• Ökad konkurrens om vattnet

 

Regional utveckling -2100 (RUFS bl a)
• Ökad befolkning i Stockholms län (5 milj), Södertäljes 

befolkning beräknas öka 41% till 2050 (jämfört med 2015)
• Bosättning i tidigare fritidshusområden
• Ökade problem med vattenkvalitet i Mälaren



Medelvärde av 9 klimatmodeller baserade på IPCC scenario 4.5

Klimatförändringar I Sverige

 

Det blir mycket längre perioder utan grundvattenbildning

Vegetationsperiodens längd
Ökning 1-2 mån

Grundvattennivåerna 
sjunker naturligt 
under perioder då 
grundvatten-
bildningen är liten



Vi kommer att behöva lagra betydligt 
mer vatten under längre perioder

 



Berg

MoränLera

Sand

Sand och grus

Kinematisk porositet<0.05%
(motsvarar 2.5 cm vattenpelare i en 50 m djup 
brunn)

Dåliga geologiska förhållanden för grundvattenlagring i berg och morän
 

Kinematisk porositet 3%
(motsvarar 150 cm vattenpelare i en 50 m djup 
brunn)



Nederbörd

Potentiell evapotranspiration

Tillgängligt för infiltration

Måste lagras

(ofta passivt)

Kan förhindras (aktivt)

Vattenproblem i Sverige

 



SLUTSATS 1

Varje beräkning av vattentillgången för enskild 
vattenförsörjning MÅSTE därför baseras på lagrens 
kapacitet att klara vattenuttag under förändrat 
boende (t ex ökad permanentning) och ökad 
klimatstress (långa torrperioder, upp till 8-9 
månader)

Kan beräknas genom dynamiska vattenbalanser 
eller modeller, t ex GWBal

 



VERKTYG FÖR BATTENBALANSBERÄKNING

P
1-12

(nederbörd)
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1-12
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(uttag fritid)ET
1-12(evapotranspiration)

Varierande 
infiltrationsförmåga

Varierande lagringsförmåga

Återinfiltration

Markens heterogenitet

Grundvattenbalans(GWBal)

Avrinning

Avrinning

GWBal

 



Var har GWBal använts?

GWBal finns idag såväl för lokala områdesvisa 
beräkningar, som för översiktliga beräkningar över 
kommundelar i GIS. 

De områdesvisa beräkningarna har använts över 
områden bland annat i följande kommuner:

Tierp, Östhammar, Uppsala, Norrtälje, Vaxholm, 
Värmdö, Nacka, Nynäshamn, Gotland, Nyköping, 
Trosa, Göteborg, Stenungssund, Orust

GIS-baserade beräkningar har hittills utförts över 
delar av 
Östhammar, Värmdö och Nynäshamns kommuner

GWBal

 



Oklarheter vid  användande av GWBal

• Tillrinningsområdet?

• Totaldjup?

• Grundvattenbildning?

• Magasinsegenskaper?

• Jordlagerförhållanden?

• Grundvattenkemi?

• Förbrukning?

• Nyttjandegrad?

• Vattenutveckling?

GWBal

 



Q R

Soil Data

Topography Data

Soil Depth Model

Bedrock Data

Well Data

Grundvattenbalansberäkning i GIS

GWBal

 

(Earon 2017)



Exempel: Beräkning av 
lagrens kapacitet (Tyresö)

(Earon & Olofsson 2014)

GWBal

 



Grundvattenkemi i enskilda brunnar i 
Stockholms län

 



Faktorer som påverkar 
grundvattenkemin i enskilda brunnar

• Markens egenskaper (berg, jord, 
mineral, vittring)

• Markanvändning (urban, skog, äng, åker 
mm)

• Brunnsläge (topografi, lokal placering, 
in-utströmning)

• Brunnstekniska egenskaper (djup, 
tekniska anordningar, brunnstyp, 
brunnskonstruktion)

• Vattenuttag (säsong, permanent, stort-
litet)

• Föroreningar (avlopp, vägar, gödsling, 
deponier, luftburna)

 



Naturliga
förhållanden

• “Sura” vatten

• Hög fluoridhalt

• Hög järn o 
manganhalt

• Tungmetaller

• Radon

• Salt grundvatten

• Svavelväte

• Hårt vatten

• Patogener

• Försurning

• Höga kvävehalter

• Försaltning

• PAH

• Kemiska
bekämpningsmedel

• Lakvatten från
deponier

• PFAS/PFOS

Antropogena
effekter
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Na+

Cl-

Cl-

Cl-Na+

NO3
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Rn

Rn

Bakterier

Östersjön

Grundvattenkvaliteten 
kan förändras genom

• Naturliga geologiska förhålladen (e.g. 
metaller, pH, radon, alkalinitet…)
• Inducerade förändringar (t ex  
försaltning)
• Föroreningar (t ex kadmium)



RV-metoden
Salta grundvatten 

förekommer inte slumpvis 

utan är kopplad till ett antal 

faktorer

Röda punkter>50mg Cl/l

Svarta punkter<50mg Cl/l

Stockholms, och Uppsala län

(data från SGU)

Grundvattenkemiska problem

 



Road

salt

Na+

Cl-

Na+

Cl- Zn2+
Cl-

Waste deposit

Salt storage
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Seawater intrusion

NaCl

Wind blown

Rain
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Cl-
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Evaporation
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Formation salt
NaCl

ORIGIN ?

Det finns många olika 

tänkbara källor till 

förhöjda salthalter!!!

Grundvattenkemiska problem

 



0km 20km 40km

Radon content in 
wells in the county 
of Stockholm
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Grundvattenkemiska problem

 



STORVÄGAR I SVERIGE

0

10

20

30

40

50

Hard-

ness

Cond. Ca Na Cl SO

m
g

/L
, 
 m

S
/m

0-200m

200-500m

>500m

4

2--+2+

Grundvattenkemiska problem

 



SLUTSATS 2

Kvantitetsberäkningar bör åtföljas av 
kvalitetsanalyser, dvs tillräcklig mängd vatten av 
GOD kvalitet. Saknas ofta vid vattenutredningar.

Kan beräknas genom statistiskt baserade 
sannolikhetsbedömningar (t ex RV-metoden) 
eller faktiska mätningar
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Osäkerhet:

Statistiska analyser av länets kemidata tillsammans med metadata (topografi, geologi, 
markanvändning, brunnsutformning mm, identifieras faktorer som ökar eller minskar 
sannolikheten för de kemiska komponenterna

 



RV-metoden
Baseras på kartläggning och 
klassning av variabler som 
ökar (eller minskar) risken för 
salt grundvatten

Metoden kan göras

• Manuellt

• Dator

• GIS



Vätö island

Vad händer vid ökad exploatering?

Idag
Vid ökad 
permanentning

 



Vattentäkt

Avlopp

 



500 m

N

Sampling

Site SGU

Cl>40mg/l

Rn>100Bq/l

Bacterias or

nitrogen

 



Berg (1500-2000 m3/d)

Morän
(15-20 m3/d)

Sand
(1-2 m3/d)

Vi använder de för 
grundvattentillgången bästa 

markresurserna för kvittblivning av 
förorenat vatten

Det är därför vi får stora problem i 
omvandlings-områden. Hur stor 
volym behövs det då med 
uppehållstid minst 75dygn?

Markvolym för infiltration för 1 familj (ca 500 l/d)

HaV presenterar i vägledning 
2019 fortfarande huvudsakligen 
infiltration för enskilda avlopp 
dvs ’kvittblivning’

Grundvattenkemiska problem

 



Baserad på statistisk modellering (med ANOVA, PCA) av 
kemiska, topografiska, geologiska och markanvändningsdata)

Prognos av grundvattenkvaliteten på Gotland

(Pirnia & Olofsson 2012)

 



Each pixel = A final risk value

FRV > 0        : Low risk

-5 < FRV < 0 : Medium risk

FRV < -5       :  High risk

RV-metoden för analys av risk för radon i enskilda brunnar
 



• Bedömning av sannolikhet för salt grundvatten 

• Bedömning av grundvattensänkning vid 
tunnelbyggande (Hallandsås)

• Bedömning av föroreningsspridning från vägar

• Bedömning av sannolikhet för radon i borrade 
brunnar

• Bedömning av grundvattenförorening från enskilda 
avloppsanläggningar

RV-metoden har använts för:



Kommunen kan föreskriva att det skall krävas tillstånd eller anmälan för att inrätta
och använda en ny anläggning för grundvattentäkt i områden där knapphet på sött

grundvatten råder eller kan befaras uppkomma. MB 9:10. Vad bör krävas?

Underlag för tillståndskrav

• Kommunal översiktlig karta 
som visar hur mycket av 
grundvattnet som återstår i 
det aktuella området efter 
en torrsommar vid ändrat 
klimat

• Översiktlig analys som visar 
sannolikhet för salt 
grundvatten

Grundvattenlagrets återstående kapacitet

RV-analys, sannolikhet 
för salt grundvatten



GWBal i GIS (140 l/pod, 5 
personer per hushåll, 

permanent)

Lisö Lisö

495 l/d, 20% 
permanent boende

NYNÄSHAMN



• Områdesvis fördjupad bedömning 
av områdets förutsättningar och 
grundvattenlagrets 
månadsutveckling under torrår 
under framtida boende- och 
klimatscenarier

• Beräknad sannolikhet för vissa 
ämnen, t ex klorid och/eller 
nitrat…….eller………       
sammanställning över verkliga 
kemiska mätdata i området

• Möjligtvis provpumpning, dock 
huvudsakligen om det handlar 
om flera hushåll

Underlag för att kunna tillståndspröva

KloridmätningarRV-analys, salt grundvatten
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Hur kan kommande vattenbrist mötas?

1. Förändring av vattenförbrukningen

2. Förändring av vatteninsamling

3. Vattenlagring under bristperioder

4. Vattencirkulation

5. Konstruktion av dricksvatten

 



Lagring av vatten i bristområden

• Vid enskilda huset

• Befintliga hålrum och gropar

• Våtmarker, igenläggning av diken

• I befintliga akviferer genom inducerad infiltration 
eller konstgjord grundvattenbildning

• Genom grundvattendammar

 



Exempel på åtgärder
vid det enskilda huset

Reservoir för regnvatten

Till grund-

vattenbildning

Till tvätt, WC etc

Infiltration/markbäddAvlopp

Nederbördsinsamling

Sand

Reservoar

Kallas 
internationellt 
”Rainwater
harvesting”

 



Imran Ali disputerade 2016 
på grundvattendammar i 
Sverige och Pakistan

 



Topographic Wetness Index (TWI) of  

Boda-Kalvsvik.

Lokalisering av 
lämpliga lägen för 
sub-surface dams 
(Kalvsvik, Värmdö)

Med GWBal, TWI 
och GIS

(Ali & Olofsson 2012)

Vulnerable zones (encircled) of  

Boda-Kalvsvik.

 



Principen för en 
grundvattendamm.  

Dammen kan bestå av  
• plast (tätad med lera mot botten)
• Lera
• Cement/bentonit injektering



Sammanfattande slutsatser

• Stor risk för framtida vattenbrist i enskilda 
vattentäkter vid ändrat klimat och ökad bebyggelse

• Stor risk för försämring av grundvattenkvalitet i 
enskilda vattentäkter i ett ändrat klimat (bl a till 
följd av enskilda avlopp)

• Det finns idag verktyg som kan användas vid 
bedömningar och tillståndsprövningar

• Det pågår forskning om hur vattentillgången kan 
förbättras samt  om cirkulära vattensystem
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