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Enskild vattenförsörjning med grundvatten
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Många aktörer - Nationellt

Bransch- och 
intresseorganisationer

Forskare

Konsulter



Många aktörer - Regionalt



Många aktörer - Lokalt

Uttagsbrunnar 
i brunnsarkivet



Många frågor….

Var i kommunen 
är det störst risk 
för vattenbrist? På granntomten ska 

det byggas nya hus 
med egen brunn. 
Kan det påverka 

min brunn?

Vilka 
undersökningar 
måste man göra 
när man söker 

bygglov?

Hur gör man en 
hydrogeologisk 

utredning?

Kan min brunn 
påverka min 

granne? Min brunn sinade 
efter att grannen 

borrade för 
bergvärme. Varför?



Många frågor…. med gemensamt tema:

• Hur stor grundvattentillgång finns i området?

• Hur ser grundvattenkvaliteten ut i området?

• Hur varierar tillgång och kvalitet över tid?

• Hur påverkar närliggande brunnar och avlopp?



Många faktorer påverkar tillgång och 
kvalitet

Jord
Jordart, jorddjup, 

kemiska egenskaper, 
porositet, 

genomsläpplighet

Berg
genomsläpplighet, 

sprickriktningar, porositet, 
kontakt med jord, 

kemiska egenskaper

Markanvändning
Dränering, m.m.

Topografi

Uttag
Eget och andras

Grundvattenbildning
Variation över året/mellan år

Föroreningar
Avlopp, mm

Grundvattennivå
Medel, variation

SaltvattenKlimatförändringar

Avstånd
Mellan brunnar,

till avlopp, 
till ytvatten



Stor variation

Ex: Genomsläpplighet i berg

Avstånd c 200 m
Skillnad > 100 ggr

Grannen har bra 
vatten, då borde 
jag också ha det!

Eller??



Påverkan mellan brunnar?

Brunn

Påverkansområde? = tydlig 
avsänkning vid pumpning

Lika stor påverkan 
och flöde åt alla håll?

Nej!

Flöde



Påverkan mellan brunnar?

Flöde

Brunn

Påverkansområde? = tydlig 
avsänkning vid pumpning



Påverkan mellan brunnar?

Konkurrens



Påverkan mellan brunnar?

Utökad avsänkning vid 
samtidig pumpning



Påverkan mellan brunnar?



UnderskattningUnderskattning av risker

Osäkerheter vid utredningar

Omöjligt att bli helt säker på förutsättningar

Bristande vattentillgång
Dålig vattenkvalitet

Begränsad användning
Kostsamma åtgärder

För låga krav

Dyra utredningar
Inget tillstånd

Hämmad utveckling
Dålig markanvändning

För hårda krav

ÖverskattningÖverskattning av risker



Kan vi bedöma var grundvattentillgången borde vara 

bättre eller sämre? 

Grundläggande förutsättningar:

• Grundvattenbildning (tidsskala år)

• Magasineringsförmåga (tidsskala torkaperiod)

• Uttagskapacitet i brunn (tidsskala dygn)

Grundvattentillgång



Beräkning baserad underlag, bedömningar och 

antaganden:

• Jordart

• Jorddjup

• Grundvattenbildning

• Saltrisk

• Genomsläpplighet i berg

• m.m.

Grundvattentillgång



Grundvattentillgång

Kartvisare

Öppna data

Rapport 

• Läs sid 27-32 

”Diskussion”



Användning för enskild vattenförsörjning

• Översiktlig riskbedömning och planering

• Grund för inledande bedömning

Viktigt:

• Stora osäkerheter i detaljskala

• Konservativ skattning men ingen 

garanterad tillgång



SGU:s handledning för enskild 
vattenförsörjning
Pågående arbete

• Fokus på geologiska förutsättningar

• Hur kan man använda SGUs underlag? 

• Hur bör man inte använda det?

• Hur kan man gå vidare i utredningar om SGUs 

vanliga underlag inte ger tillräckliga svar?

Förslag på metodik



Utredningsstrategi för enskild 
vattenförsörjning
Översiktsplanering/riskanalys

Ex: vattentjänstplaner, riktlinjer

Inledande analys, ex:

• Grundvattentillgång i små 

magasin

• Fastigheter utan allmän 

vattenförsörjning

• Generell förbrukning

• Ev. kunskap om vattenkvalitet

Inledande analys
Områden med 

mindre risk

Områden med 
högre risk

Ingen åtgärd 
(tills vidare)



Utredningsstrategi för enskild 
vattenförsörjning
Översiktsplanering/riskanalys

Ex: vattentjänstplaner, riktlinjer

Fördjupande utredningar, ex:

Behovs-, plats-, säsongsanpassat

• Specificera uttag

• Statuskartläggning

• Platsspecifika förhållanden

• Vattenbalansmodellering

Inledande analys
Områden med 

mindre risk

Fördjupade 
utredningar

Områden med 
högre risk

Ingen åtgärd 
(tills vidare)

Områden med 
mindre risk

Ingen åtgärd 
(tills vidare)

Åtgärdsbehov

Områden med 
högre risk



Utredningsstrategi för enskild 
vattenförsörjning
Enstaka anläggning/fastighet

Ex. bygglov/förhandsbesked

Grundläggande utredning

• Generella villkor

• Grundvattentillgång i små magasin

• Närliggande fastigheter/ brunnar

• Ev. lokala kända problem

Grundläggande 
utredning

Villkor uppfylls

Villkor uppfylls ej?

Tillstånd



Utredningsstrategi för enskild 
vattenförsörjning
Enstaka anläggning/fastighet

Ex. bygglov/förhandsbesked

Fördjupad utredning, ex:

Behovs-, plats-, säsongsanpassat

• Bedömning/undersökning på 

plats

• Borrning, provtagning, 

pumpning

• Ev. lokala kända problem

Grundläggande 
utredning

Villkor uppfylls

Fördjupade 
utredning

Villkor uppfylls ej?

Tillstånd

Villkor uppfylls Tillstånd

Ej tillstånd

Villkor uppfylls ej



Enskild vattenförsörjning är viktigt…

…men tyvärr är kunskapen begränsad!

Underlag och 
handledningar
Stora osäkerheter

Kunskapsbehov
FoU
Kartläggning av effekter

Förbättrat stöd
för samhället


