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Vad är hållbart?

• Grundvattenförekomsternas 
kvantitativa status är god om 
vattenuttagen är i balans med 
grundvattenbildningen, så att inte 
grundvattenförrådet och de ekosystem 
som beror av det utarmas eller 
försämras.

• Genom att mäta grundvattennivån eller 
genom att jämföra den 
långsiktiga grundvattenbildningen med 
uttaget av vatten, kan man få en 
uppfattning om grundvattentillgången 
och förhindra eventuella överuttag.

• Det finns fyra kriterier för god 
kvantitativ status:

• Vattenbalansen ska vara god.

• Det ska inte finnas inträngning av salt 
grundvatten eller förorening.

• Det ska inte finnas negativ påverkan på 
anslutna akvatiska ekosystem.

• Det ska inte finnas skada på 
grundvattenberoende terrestra 
ekosystem.

För att grundvattenförekomsten ska få 
god status krävs att alla fyra kriterierna är 
uppfylld



Kvantitativ status
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Vattenbalans

Faller en faller statusen



Vattenbalans

Den tillgängliga grundvattenresursen > långsiktiga årliga uttaget

• Tillgänglig

• 1) den del man kan tillgodoräkna sig

• 2) Tillgänglig efter att ekosystem och vattendrag fått det vatten de 
behöver. 

• Alla uttag räknas in. 



Grundvattenbildning– faktorer
• Nederbörd (total, distribution över tid) 

• Evapotranspiration (temperatur, fukt, vegetation, distribution 
över tid)

• Geologi (infiltration, perkolation, grundvattenflöde, avrinning)

• Markanvändning (vegetation, infiltration, tätorter)

• Aktiviteter (pumpning, konstgjord infiltration, tunnlar etc.)



Tillgängligt grundvatten
Skillnader mellan små och stora magasin
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Tillgängligt grundvatten
Skillnader mellan små och stora magasin
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Tillgängligt grundvatten
Viktiga faktorer för hållbara grundvattenuttag:

• Tillgänglighet till vatten som kan bilda grundvatten (effektiv 
nederbörd och konstgjord grundvattenbildning)

• Möjligheten för geologin att lagra och kunna medge 
grundvattenuttag

• Grundvattenmagasinets terrängläge och dess kvarhållande 
trösklar för att behålla grundvattnet i magasinet



Möjlighet till lagring av grundvatten

SGU har gjort en enkel modell för att uppskatta 
lagringsmöjligheterna i jord och berg på nationell skala

Baserad på

• Antagen porositet i jord (baserad på ytjordart) och 
berggrund (baserad på brunnsdata), 

• Djupet till berggrunden

• Djup till normal grundvattennivå

• Praktiska avsänkningar vid grundvattenuttag



Möjlighet till lagring
av grundvatten

Kartan innehåller flera förenklingar och 
antaganden

Inte användbar för lokala studier utan 
anpassad för användning  i regional 
skala



Möjlighet till lagring
av grundvatten

Kartan innehåller flera förenklingar och 
antaganden

Inte användbar för lokala studier utan 
anpassad för användning  i regional skala

Jämförelse med årlig grundvatten-
bildning



Grundvattennivåer
Hallsberg
Stort magasin
Rullstensås

2009-2021



Grundvattennivåer
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Rullstensås
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1968 - 2021



Små grundvattenmagasin – inga tydliga trender
Exempel:
Emmaboda,
1962 - 2021



Påverkan på anslutna akvatiska 
ekosystem

Inte leda till problem med att uppnå god ekologisk status i förbundna 
ytvattenförekomster

• Hur påverkas anslutna akvatiska system?

• Om en påverkan kan antas, kan den kvantifieras och hur säkerställs 
att det inte leder till problem med att god ekologisk status uppnås?

Påverkan på 
anslutna 
akvatiska 

ekosystem
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Påverkan på grundvattenberoende 
terrestra ekosystem

Inte leda till skada på grundvattenberoende terrestra ekosystem

Definition: terrestra ekosystem som är direkt beroende av utflödande 
grundvatten från en grundvattenförekomst eller en viss 
grundvattennivå i grundvattenförekomsten.

Ett ”direkt beroende” uppstår när en grundvattenförekomst 
tillhandahåller vatten i den kvantitet (flöde och nivå) eller kvalitet som 
är nödvändig för att upprätthålla ekosystemets artsammansättning och 
funktion under hela eller del av året. 

Påverkan på 
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Påverkan på grundvattenberoende 
terrestra ekosystem

Inte leda till skada på grundvattenberoende terrestra ekosystem
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Inträngning av salt grundvatten

Inga långsiktiga förändringar i flödesriktningen som orsakar 
inträngning av saltvatten

• Att förhindra saltvatteninträngning är ett viktigt syfte med 
vattendirektivet. 

• Inte bara i dricksvattentäkter, utan gäller hela förekomsten. 

• Låg ribba! INGEN inträngning… ingen höjning jämfört med 
bakgrundshalter. 

Inträngning 
av salt 

grundvatten 
eller 

förorening



GV-nivå (sötvatten)

Havsnivå

Söt-/saltvattenbarriär

Närmare än 300-400m från strand finns en uppenbar risk… 



Uppkoning av 

söt-/saltvattenbarriär

GV-nivå (sötvatten)

Kraftigt grundvattenuttag ur 

bergborrad brunn

Havsnivå



Bra placerade brunnar

ej för djupaFör djupt 

borrad brunn

Brunn placerad 

för nära havet



Induceringsrisk Uppkoning



Kartvisare grundvattentillgång 
visar områden med större 
känslighet för ökande torrperiod 
(framtagen för små magasin i 
berg)

Hur stora är uttagen? 
Vilka behov finns?
Hur ska samhället planera?
Hur stora är osäkerheterna?



GeoERA: Framtida grundvattenförhållanden 
Nyttjat bl.a. tidigare SGU-projekt (2006…2019)



Kalibrerad modell (280 stationer)
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Drivdata: ΔT, ΔP
(Statistisk nedskalning)

Klimatkonsekvenser - grundvatten
Hydrologisk effektstudie

HYPEKonsekvens

KlimatförändringScenario



Bergsområden
Större temperaturökning
Smältande glaciärer
Invasiva arter

Norra Europa
Större temperaturökning
Minskat snötäcke
Större skördar

Centrala och östra Europa
Återkommande värmeböljor
Minskad sommarnederbörd
Skogsbränder, sämre tillväxt

GeoERA: Förväntade konsekvenser



Metod

• Historisk period:         1980 – 2010

• Temperaturökning:        +1°C, +3°C

• Osäkerhet i nederbörd: Vått/Torrt

• Platser: Kinda och Böda

Klimatscenarier: 
+ΔT, ×ΔP

Kinda
Böda



Klimatscenario

 Scenario Torrt Blött Torrt Blött Torrt Blött Torrt Blött

 Jan 0.6 3.4 2.4 3.4 1 1.18 1.25 1.31

 Feb 1.0 2.1 2.0 3.8 1 1.07 0.98 1.33

 Mar 1.4 1.6 2.0 3.1 0.87 0.92 1.03 1.04

 Apr 1.5 1.4 2.9 3.4 0.98 1.15 0.99 0.92

 May 1.5 1.3 3.1 3.2 0.98 1.14 0.7 1

 Jun 1.1 1.0 3.4 3.2 0.98 1.1 0.79 1.08

 Jul 1.8 1.1 2.7 3.0 0.87 1.12 0.96 1.45

 Aug 1.1 1.3 2.9 3.1 0.81 1.18 0.75 1.33

 Sep 1.2 1.1 2.8 3.0 1.01 0.98 0.86 1.27

 Oct 0.5 1.4 3.1 2.4 1.14 0.99 0.98 1.3

 Nov 0.6 1.7 1.7 3.2 1.02 1.08 1.2 1.25

 Dec 1.2 2.0 2.8 3.0 0.99 1.11 1.17 1.22

Medel 1.1 1.6 2.6 3.1 0.97 1.09 0.97 1.21

Temperaturförändring (+ΔT) Nederbördsförändring (×ΔP)

+1 °C +3 °C +1 °C +3 °C



Resultat

• Tidigare och mindre 
snösmältning

• Längre växtsäsong

• Förändrad balans mellan 
påfyllning och recession

• Lägre årslägsta, trots 
högre nederbörd

➔Förstärker befintlig bild 
• Grundvattennätet

• SGUs klimatstudier



Resultat



Snöfattigt södra Sverige:

Normal väderutveckling ➔
Grundvattennivå över normal (april) 
och prognos till juni



Summering

• Det går inte säga att X är en hållbar mängd att ta ut ur ett magasin

• Det kommer att krävas mer observationer av företeelser i 
omgivningen av uttag för att kunna avgöra vad som är hållbart eller 
inte.

• Avseende Kristianstadslätten är det ett ”trögt” system, och 
förändringar kommer sannolikt ses på annat håll innan magasinet i 
berg reagerar negativt (minskat ytvattenflöde, ekosystem etc)


