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Den enskilda 
brunnsägaren

• Vill ha ”rätt till sitt” grundvatten

• Vill vara oberoende

• Vill slippa vattenavgift

• Vill slippa problem med 
vattentillgången

• Vill ha bra dricksvattenkvalitet

• Vill ha en säker 
dricksvattenförsörjning

Myndigheter

• Måste fatta bygglovsbeslut (baserat 
på lämplighetskriterier)

• Måste eventuellt handha tillstånds-
eller anmälningsplikt

• Har ett generellt hälsoansvar

• Kan föreläggas att bygga ut VA

Utmaningar och 
möjligheter – för vem?

 



 



Utmaningar för enskild vattenförsörjning

• Tillräcklig dricksvattentillgång idag 
och imorgon
•Bra vattenkvalitet
• Säker dricksvattenleverans

 



Livsmedelsverket 2022

Nästan alla brunnar som 
görs i Sverige är numera 
bergborrade. Givet att det 
är 20-30% fler 
bergborrade brunnar än 
vad som finns i 
brunnsarkivet och att 60% 
av alla inregistrerade 
brunnar är för energi, 
borde det finnas ca 400 
000 bergbrunnar för 
vattenförsörjning, 
omkring  4000-6000 nya 
för vattenförsörjning/år

UTMANINGAR - VATTENTILLGÅNG

 



Potentiell avdunstning

Under sommaren är grundvattenbildningen väldigt liten och då 
måste vi ha tillräckliga lager av grundvatten

Nederbörd, avdunstning och grundvattenbildning i Stockholmstrakten

(Imran & Olofsson 2016)
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Underskott

Inte brist på nederbörd men vattnet måste ofta lagras i många månader. 
Grundvatten bildas nästan bara under vår och höst (i Sydsverige), dvs inte mycket 
under vegetationsperioden
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SWEDEN

Vattenbristomåden i Sverige
Hårt berg

MoränLera

Sand

isälvsavlagring

Förutsättningar för enskild 
vattenförsörjning varierar 
mycket
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Blockrik och storblockig

Morän

Berg

LeraSand 20-40 %

Morän 3-5 %

Berg 0.1-0.001 %

Berget rymmer väldigt lite vatten. Saknas jordlager finns mycket små 
naturliga lagringsmöjligheter. Många brunnar i kustnära områden i 
södra Sverige kan få problem med vattentillgången 

Effektiv (kinematisk) 
porositet
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Exempel på vattenbalans i Värmdö kommun (2020)
Röda och gula områden kan ha stora problem med enskild 
vattenförsörjning i slutet av augusti

Vindö

I de gröna områdena finns antingen mindre 
andel bebyggelse eller tillräckliga magasin 
för nuvarande bebyggelse
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Förändring av 
antalet dygn per år 
med torka fram till 
2100

Källa: SMHI 

Klimatförändringarna kommer även att påverka oss

Vegetationsperiodens ökade längd till 2100 (antal dagar)

Ger omkring 1-1.5 månaders längre växtsäsong år 2100
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Vad medför alltså dessa 
klimatförändringar?

• FÖR LITE VATTEN
• Problem för vattenförsörjningen
• Problem med matförsörjningen
• Markuttorkning

• FÖR MYCKET VATTEN
• Dränkning av land (havsnivåhöjning)
• Temporära översvämningar
• Spridning av föroreningar
• Markstabilitetsproblem

• FEL VATTEN
• Vattenkvalitetsproblem

Vatten – klimathändelser

 

Gävle, Aug 2021



Vem har rätt till vattnet i vattenbristområden?

Vi har hur 
mycket vatten 

som helst

Vi hämtar vatten 
i en hink
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Det finns idag knappast några möjligheter att reglera de enskilda vattenuttagen



Grundvattenkvaliteten kan 
påverkas av såväl naturliga 
som antropogena effekter

(Livsmedelsverket 2022)
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Naturgivna
grundvattenproblem

• “Sura” vatten

• Hög fluoridhalt

• Hög järn o manganhalt

• Tungmetaller

• Radon/Uran

• Salt grundvatten

• Svavelväte

• Hårt vatten

• Försurning

• Patogener

• Höga kvävehalter

• Lakvatten från deponier/trafik

• PFAS/PFOS

• Försaltning (inducerat/vägar)

• PAH

• Kemiska bekämpningsmedel

Antropogena effekter
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N=92000

Tjänlighetsklassning av kväveföreningar, fosfat, klorid och 
bakterier (n=92 000)

(SGU Rapport 2022:13)



(Livsmedelsverket 2022)
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SALT GRUNDVATTEN



Vätö island

Vad händer med salthalterna 
vid ökad exploatering?

(beräknat med RV-metoden)

Idag
I morgon, vid ökad 
exploatering?

Var tredje brunn har förhöjd 
salthalt i Norrtälje kommun

Röd färg ger stor risk 
för salt grundvatten
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Stor risk för radon i 
bergborrade brunnar i 
Sverige och Stockholms 
län

UTMANINGAR - VATTENKVALITET

 

(SSM 2016)

Radon och Uran



Baserat på statistisk bearbetning (ANOVA, PCA) av kemidata 
tillsammans med geo-och topodata i GIS

Prediktion av 
grundvatten-
kvalitet på 
Gotland

(Pirnia & Olofsson 2014)
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Vattentäkt

Avlopp
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• Stormar som ger elavbrott
• Översvämningar
• Skred och markförskjutningar
• Skogsbränder
• Torka

Olyckor och katastrofer



Åtgärder 

VATTENTILLGÅNG

• Regnvatteninsamling

• Vattenbesparande åtgärder

• Grundvattendammar

VATTENKVALITET

• Luftning

• Filter

• Byt vattentäkt

MÖJLIGHETER - ÅTGÄRDER

 

(Svenskt Vatten 2021)



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”

MÖJLIGHETER - ÅTGÄRDER

 



• Snålspolande toaletter

• Urinseparerande toaletter

• Snålspolande duschmunstycke

Minska vattenförbrukningen

Eco-flush (urinseparerande, 
snålspolande <0.5 l 

100 l/p,d inga problem 
utan avkall på bekvämlighet
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Befintliga reservoarer, 
t ex täkter.
(Ibland problem med vattenkvalitet 
men kan användas för tvätt, toalett 
mm)

 

Gammalt kalkbrott (Vagnhärad)
Fältspatsbrott (Ornö)

Öträsket, Hölö

Omställning I en utmanande tid



Principen för en 
grundvattendamm. 

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

Bergytan, 
under jordlagren

Lillsved

Grundvattendamm

Har funnits en på Lillsveds 
folkhögskola
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Sammanfattning

• Generellt kan klimatförändringar leda till problem för 
vattenförsörjningen i många enskilda brunnar i Sverige 
(såväl översvämningar som längre tid av torka)

• Kommunernas utmaning blir då att förstå var 
vattenförsörjningsproblem kan uppkomma och styra 
bebyggelseutvecklingen alternativt hantera 
vattenförsörjningen gemensamt

• Nya modeller och beräkningsverktyg finns utvecklade för 
såväl kvantitativa som kvalitativa vattenbedömningar

• Det finns ofta lösningar på såväl vattenbrist som problem 
med vattenkvalitet. Det krävs dock en öppenhet för 
nytänkande och prövande av nya lösningar.

 


