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SAMMANFATTNING
Denna lägesrapport beskriver bakgrunden till framtagande av en modell för att beskriva
grundvattenförhållanden, en ”konceptuell modell”, som ska underlätta det praktiska
grundvattenarbetet. Viktiga användningsområden är inom vattenförvaltningen och
miljömålsarbete, men även för andra grundvattenrelaterade insatser där platsspecifik
information krävs.
I rapporten redovisas en första version av modellen som är uppbyggd i tre steg; inledande
analys, fördjupad beskrivning samt vid behov detaljerade undersökningar. Ett exempel på hur
metoden kan användas ges för ett grundvattenmagasin i Växjötrakten.
Avslutningsvis sammanfattas vilka behov som finns kopplat till fortsatt metodutveckling,
informationsspridning av modellen, vidgade användningsområden samt dess koppling till
varierande slag av styrmedel.

BAKGRUND
Det finns ett stort behov av att systematisera arbetet med att beskriva grundvattenförhållanden
för att effektiva åtgärder ska kunna styras till de geografiska områden där problemen med
grundvattnets kvalitet eller kvantitet är som störst. Detta gäller inte minst för de
grundvattenförekomster inom vattenförvaltningen som används, eller kan komma att
användas för dricksvattenförsörjning, och där påverkanstrycket är stort. SGU har därför
initierat och påbörjat framtagande av en arbetsmetodik för att förbättra riskbedömningar för
föroreningar i grundvattnet. I grunden kan metoden beskrivas som en hjälp att ta fram
kunskap om, och kartlägga av, grundvattnets strömningsmönster. Metodiken har en speciell
inriktning mot kraven inom vattenförvaltningen men är också tillämplig på alla
grundvattenrelaterade problemställningar, även i områden som inte omfattas av
vattenförvaltningens grundvattenförekomster. Metodiken brukar benämnas ”Konceptuella
modeller”.
Kartläggningen ska vara tillfredsställande på en översiktlig nivå och behandla påverkan på
grundvattnet från både areella näringar och punkt- och linjekällor (förorenade områden, vägar,
industriområden, etc.). Metoden tar stöd i den kartläggning av grundvatten som bedrivs vid
SGU. Kompletterande hydrogeologisk information, såsom information om in- och
utströmningsförhållanden, behöver dock tas fram. SGUs vägledningsdokument för
vattenförvaltningen (SGU 2014) kopplar ihop den fördjupade kartläggningen med
framtagandet av konceptuella modeller för prioriterade grundvattenförekomster. De
konceptuella modellerna ska dokumenteras och återkommande uppdateras i takt med att man
når fördjupad kunskap om grundvattnet på platsen.
Projektet bidrar till arbetet med att uppnå flera av miljökvalitetsmålen, och främst
Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt
Myllrande våtmarker.
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Projektets genomförande
Förslaget gavs som en åtgärd i FU15 (Naturvårdsverket 2015, sid 411–412) under
miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Medel har därefter erhållits från
Naturvårdsverket för genomförande av projektet under 2016. Projektbeskrivningen, som
inlämnades i februari 2016, finns i bilaga 1. Projektet avses att pågå under en tvåårsperiod,
2016–2017. Denna rapport redovisar hur långt arbetet nått i januari 2017.
Arbetet har under året genomförts av en projektgrupp vid SGU. Avstämningar av den metod
som arbetas fram har löpande skett med främst länsstyrelser och Vattenmyndigheterna.
Presentationer av metoden och arbetets fortskridande har skett vid Miljöövervakningsdagar
avseende grundvatten vid SGU, Uppsala i april 2016 och vid Havs- och vattenforum med
Havs och vattenmyndigheten som arrangör i maj i Göteborg.
Utveckling av metodik för konceptuell modell sker i samverkan med, och delvis inom ramen
för, SGUs vattenförvaltningsarbete. Fortsatt arbete planeras under 2017, med fokus på
användning inom vattenförvaltningens riskbedömning av grundvattenförekomster samt
utveckling av övervakningsprogram.
METODFÖRSLAG – VÄGLEDNING FÖR FRAMTAGANDE OCH ANVÄNDNING AV
DEN KONCEPTUELLA GRUNDVATTENMODELLEN
Förståelsen för hur ett grundvattenmagasin fungerar hydrogeologiskt, dvs. hur grundvattnets
omsättning och flödesvägar ser ut, behövs t.ex. för att göra säkrare bedömningar av risk och
status inom vattenförvaltningen. Detta är även nödvändigt för att kunna identifiera de
lämpligaste åtgärderna för att uppnå god grundvattenstatus och för att kunna nå
miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. En översiktlig beskrivning av
förutsättningarna vid verifiering av grundvattenförekomster inom vattenförvaltningen gjordes
av Lång & McCarthy (2010).
För att förstå och beskriva grundvattenmagasinet som ett system kan det vara värdefullt att
upprätta en konceptuell modell. Detta är en förenklad beskrivning av grundvattendelen i det
hydrologiska kretsloppet. Inledningsvis kan det räcka med en enkel konceptuell modell.
Modellen är dynamisk och utvecklas med tiden, allt eftersom nya data inhämtas, och allt
eftersom modellen testas i praktiken. Det är viktigt att använda och förbättra samt
kontinuerligt dokumentera modellen, för att öka förståelsen för systemet och utveckla en
säkrare styrning av åtgärder.
En inramning av arbetet med konceptuella modeller kan hämtas från EUs Grundvattendirektiv
(2006/118/EG) och dess vägledande dokument. Bilaga 3 till direktivet beskriver förfarandet
vid bedömning av grundvattnets kemiska status. Där görs hänvisningar till att man vid dessa
bedömningar vid behov bör använda sig av konceptuella modeller. I den svenska
översättningen används beteckningen ”begreppsmodell” istället för konceptuell modell, vilket
är ett synonymt begrepp. Nedan följer i kursiverad stil ett utdrag ur CIS Guidance nr 26 (EC
2010), översatt till svenska:
”Inom grundvattendirektivet liksom i flera av de vägledande CIS dokumenten anges arbetet
med ‘Konceptuella modeller’ som obligatoriskt eller rekommenderat. Begreppet ‘konceptuell
modell’ är inte entydigt definierat i direktivet, det finns inte heller en enhetlig definition i
vägledningsdokumenten som rekommenderar dess användande. De omständigheter under
vilka konceptuella modeller kan användas kan variera stort, från detaljerade bedömningar
utförda av hydrogeologer till förenklade bilder av interagerande processer som redovisas för
att kunna kommunicera med relevanta sakägare. Filosofin bakom vattendirektivet är att börja
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tänka på (grund)vattenförvaltning utifrån all tillgänglig kunskap (oavsett hur oansenlig), för
att kunna fokusera på vilka de miljömässiga och mänskliga riskerna är och sedan samla in
den information som behövs för att kunna fördjupa förståelsen.”
Fokus i denna rapport är på den inledande problembeskrivningen, med primär tolkning av
befintlig hydrogeologisk data samt förslag på data som kan finnas tillgängliga för det aktuella
magasinet eller som kan behöva tas fram beroende på syftet/detaljeringsgraden hos den
konceptuella modellen. Vägledning inför fördjupade utredningar för att nå detaljerad kunskap
och förfinade konceptuella modeller, t.ex. inom utpekade problemområden ligger utanför
denna rapport, men metoder beskrivs kortfattat i avsnittet Detaljerade undersökningar.
Det är viktigt att notera att denna rapport om konceptuella modeller är relevant både för arbete
med de grundvattenförekomster som avgränsats inom den svenska vattenförvaltningen och för
arbete med övrigt grundvatten, t.ex. grundvatten som omfattas av miljömålen eller inför
tillståndsprövning och tillsyn av grundvattenrelaterad vattenverksamhet. För att tydliggöra
detta så har rapporten skrivits utifrån framtagande av modeller för grundvattenmagasin, som
alltså lika gärna kan omfatta grundvattenförekomster i vattenförvaltningen. Rapporten
försöker tydliggöra metodens koppling mot vattenförvaltningen genom att samla dessa steg
(t.ex. relevans för risk- och statusklassning) under ett eget avsnitt.

Figur 1. En konceptuell modell ska ge en schematisk bild över tolkningen av grundläggande
hydrogeologiska komponenter och flöden i ett grundvattenmagasin. Illustration Anna Jonson, ArtAnna,
ur SGU (2014).

Stegvis instruktion för upprättande och användning av konceptuella
grundvattenmodeller
Beskrivningen av förslaget är uppbyggd utifrån figur 2 med uppdelning i en inledande analys
och en fördjupad beskrivning. Dessutom beskrivs kopplingen av modellen till
Vattenförvaltningen samt detaljerade undersökningar inom ett utpekat delområde. De olika
delarna i metodbeskrivningen enligt figur 2 beskrivs utförligare nedan.
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Steg att följa vid inledande analys:
I1. Problemanalys
I2. Påverkansanalys
I3. Inledande beskrivning
I4. Finns stöd via SGUs grundvattenkartering?
I5. Kontakt med ytvatten/känsliga ekosystem?
I6. Riskbedömning
I7. Övervakning
I8. Vet vi tillräckligt?
→ Dokumentation

Steg att följa vid framtagandet av en fördjupad beskrivning:
F1. Grundvattenmagasin
F2. Tillrinningsområden
F3. Geologi
F4. Terräng
F5. Grundvattenbildning
F6. Grundvattenuttag
F7. Kontakt mot ytvatten och grundvattenberoende ekosystem
F8. Grundvattnets nivåer och strömning
F9. Påverkanstryck
F10. Planering inför utökad provtagning/övervakning
F11. Kemidata i förhållande till påverkanskällor
→ Dokumentation
Ex. på Detaljerade undersökningar
inom utpekat delområde:
D1 Geoteknik
D2 Hydrauliska tester
D3 Geofysiska metoder
D4 Spårförsök
D5 Beräkningsrutiner
→ Dokumentation
Koppling mot Vattenförvaltningen: Förnyad risk/status bedömning

Figur 2. Steg att följa vid upprättande av konceptuella modeller.
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Figur 3. Flödesschema för konceptuella grundvattenmodeller. Färgerna stämmer med ramarna från
figur 2: Ljusblå=hela modellen, Röd=inledande analys, Orange=fördjupad beskrivning,
Svart=detaljerad undersökning, Grön=koppling mot vattenförvaltningen.

Steg att följa vid inledande analys
Inför allt grundvattenrelaterat arbete så är det lämpligt att definiera sin problemställning
genom att stegvis analysera nedan angivna frågeställningar. Beskrivningen följer de olika
stegen i figur 2, den inledande analysen avser punkterna I1–I8.
 Dokumentation bör göras i varje steg
I1. Problemanalys
Varför granskar vi just detta grundvatten? Vad är problemet? Är det ett förmodat problem
eller finns det ett konstaterat problem?
I2 Påverkansanalys
Beskrivning av påverkansanalysen. Vad gav den nationella påverkansanalysen från 2008 för
det aktuella området? Har någon fördjupad påverkansanalys utförts? Vilka påverkanskällor
finns – punktkällor, linjekällor respektive diffusa källor?
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I3 Inledande beskrivning
Inledande basanalys, t.ex. från VattenInformationsSystem Sverige (VISS). VISS är en databas
som utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. I
VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag och grundvatten.
Till dessa vatten finns information om bland annat statusklassningar, miljöövervakning,
åtgärder m.m. VISS nås via hemsidan http://viss.lansstyrelsen.se/ .
Är det ett grundvattenmagasin? I sin helhet eller har vi anledning att betrakta en del av ett
grundvattenmagasin? Är det en grundvattenförekomst? Avses hela, eller endast en del av
förekomsten/magasinet? Finns kunskap om grundvattenkemin?
I4 Finns stöd via SGUs grundvattenkartering?
Vilken skala har grundvattenkartan? Är den framtagen som en regional översiktskarta (i skala
1:100 000 eller 1:250 000), eller är den lokalkarterad (i skala 1:50 000)? Den senare har en
mycket större noggrannhet och bygger på fältundersökningar på plats.
Har grundvattenkartan en tillhörande beskrivning? Kartbeskrivningen innehåller mer
information om de hydrogeologiska förhållandena på platsen och om vad som ingår i
kartdatabasen.
Finns utritade strömningsriktningar respektive vattendelare för grundvattenmagasinet? Finns
framtagna tillrinningsområden? För alla grundvattenförekomster ska autogenererade
(tillrinningsområden beräknade med automatisk analys av höjddata kring
grundvattenförekomsten) finnas tillgängliga hos vattenmyndigheten. Tillrinningsområden
visar de ytor i magasinets omgivning varifrån vattnet antas nå förekomsten, se figur 5.

Figur 4. Exempel på kartläggning i olika skalor, exempel jordarter (SGU).
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I5 Kontakt med ytvatten/känsliga ekosystem?
- Står magasinet i akvatisk kontakt mot ytvattensystem, ofta i terrängens
lågpunkter (sjöar/vattendrag/hav)?
- Har magasinet kontakt med grundvattenberoende akvatiska ekosystem?
- Har magasinet kontakt med grundvattenberoende terrestra ekosystem?
Vägledning om grundvattenberoende ekosystem finns på SGUs hemsida.
I6 Riskbedömning
 Redovisning av gällande riskbedömning (dokumenterad i VISS?)
 Är analysen upprättad utifrån vattenförvaltningens påverkansanalys?
 Är riskbedömningen verifierad med stöd utifrån övervakningen?
I7 Övervakning
Finns det någon utförd eller pågående miljöövervakning/screening av grundvattnet?
 Känd regional miljöövervakning?
 Känd nationell miljöövervakning?
 Annan övervakning?
 Inrapporterad?
Finns det befintliga övervakningsstationer/provtagningspunkter?
I8 Vet vi tillräckligt?
Tror vi att magasinet är homogent?



Har vi anledning att beskriva delområden/problemområden?
Är de problem som påverkansanalysen pekar ut relevanta för t.ex. uttagsområdet?

Om ja, vi vet tillräckligt  Dokumentera slutsatserna!
Vår dokumenterade kunskap om magasinet kan fungera som underlag för planering och
vattenskydd.
Vår dokumenterade kunskap om magasinet kan fungera som underlag för beslut/utformning
av fysiska åtgärder.
Vår dokumenterade kunskap om magasinet kan fungera som underlag för fortsatt/förnyad
övervakning.
Om vi beskriver en Grundvattenförekomst  Interaktion med Vattenförvaltning
- Vår dokumenterade kunskap om magasinet kan fungera som underlag för rapportering enligt
vattendirektivet!
- Vår dokumenterade kunskap om magasinet kan fungera som underlag för förnyad
statusbedömning.
Om nej, vi vet inte tillräckligt  Dokumentera Fördjupad beskrivning
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Steg att följa vid framtagandet av en fördjupad beskrivning
Om den inledande analysen visar att vi inte har tillräcklig hydrogeologisk kunskap om
problemområdet så bör vi gå vidare med en fördjupad stegvis beskrivning. Beskrivningen
följer de olika stegen i figur 2, fördjupad beskrivning under punkterna F1–F11. Notera att
flera av frågeställningarna kan gå i varandra inom flera av de redovisade stegen. Som exempel
kan nämnas att faktorer som påverkar den viktiga frågan om grundvattenbildning kan
redovisas under flera olika rubriker.
F1 Grundvattenmagasin
Är magasinet detaljkarterat?
ja/nej? Redovisa status
- Karterad skala?
- Är det ett öppet magasin?
- Är det ett slutet magasin?
- Råder artesiska förhållanden?
- Är det ett stort magasin? (>5km2)
- Är det ett litet magasin? (<5km2)
- Är det ett långsamreagerande magasin? (=sand/grus)
- Är det ett snabbreagerande magasin? (= morän eller urberg)
- Finns avgränsning/skäl till avgränsning av delområden – se vidare under kapitel 2.4.
- Finns inströmningsområden/utströmningsområden identifierade?
F2 Tillrinningsområden
Är tillrinningen till grundvattenmagasinet/förekomsten väl beskriven?

Figur 5. Principskiss över tillrinningsområde till grundvattenmagasin, indelat i primärt (A), sekundärt
(B) och tertiärt (C) tillrinningsområde. Observera att även den grundvattenförande geologiska
formationen som inrymmer själva grundvattenmagasinet ingår i tillrinningsområdet. Lång m.fl. (2003).

- Primärt tillrinningsområde (A) – den del eller de delar av tillrinningsområdet där
grundvattenmagasinet går i dagen och där hela eller den helt dominerande delen av den
effektiva nederbörden tillförs magasinet. Med hela eller den helt dominerade delen av den
effektiva nederbörden avses minst 80 %.
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- Sekundärt tillrinningsområde (B) – de delar av tillrinningsområdet utanför
grundvattenmagasinet varifrån hela eller den helt dominerande delen av den effektiva
nederbörden tillförs magasinet.
- Tertiärt tillrinningsområde (C) – del eller de delar av tillrinningsområdet till ett
grundvattenmagasin varifrån kontinuerlig ytvattendränering sker och där vanligen endast en
mindre del av den effektiva nederbörden tillförs magasinet. Till det tertiära
tillrinningsområdet räknas t ex markområden över eller vid sidan av grundvattenmagasinet,
varifrån flöde av vatten till magasinet sker begränsad omfattning eller bedöms kunna ske
endast under särskilda betingelser (t ex avsänkning av grundvattennivån eller punktering av
tätande lager genom markarbeten). Med mindre del avses mindre än 80 %, vanligen 5–20%.
- Är storleken på tillrinningsområdet karakteriserat?
- Litet (< 2 ggr magasinet)
- Stort (> 2 ggr magasinet)
- Om tillrinningsområdet inte är kartlagt, finns automatgenererat tillrinningsområde?
ja/nej? – på gång?
- Är nederbörd över magasinet och tillrinningsområdet känd?
Stor eller liten nederbörd? (<600 mm/år, >600 mm/år)
- Hur är den karakteristiska markanvändning ?
Hårdgjorda ytor? Lokalt omhändertagande av dagvatten?
Markavvattning inom jordbruket? Skogsdikning etc.
F3 Geologi
Hur är de geologiska förhållandena inom grundvattenmagasinet/tillrinningsområdet?
- Jordart
sand/grus
silt/morän
lera
berg i dagen
- Jorddjup
Tunna jordlager (<2 m)
Måttliga jordlager (2–15 m)
Mäktiga jordlager (>15 m)?
Använd vid behov SGUs Jorddjupsmodell
Lokal kunskap inhämtad (utredningar/brunnsborrningar)?
Beskriv och dokumentera!
- Lagerföljd
Enhetligt lager
Tätare mot djupet
Genomsläppligare mot djupet
- Beskrivning av eventuella täta skikt
12
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Geologiska processer
Över eller under HK? Alluviala processer?
Erosion/Sedimentation
- Bergart
Kristallin eller sedimentär?
Primär/sekundär porositet?
Kombinerat, Sandsten?
Karst?

Figur 6. Geologisk karaktärisering av grundvattenmagasin (akviferer) från Knutsson och Fagerlind
(1977).

F4 Terrängläge
Terrängen inom grundvattenmagasinet och tillrinningsområdet bör beskrivas (höjdområden,
dalar/sänkor vattendelare, bergnivå, effekt på grundvattenströmning).
-

Topografi
- Branta sluttningar? – snabb ytavrinning
- Plana områden/svackor? – långsam avrinning större grundvattenbildning?

- Inströmningsområde – områden med avstånd till grundvattnet, där det sker påfyllnad av
grundvattenmagasinet genom naturlig grundvattenbildning.
- Förutsätter genomsläpplig jord i ytan.
- Inströmningsområden ligger högre i topografin än utströmningsområden.
- Sårbart för förorening.
- Utströmningsområde - där det sker ett naturligt utflöde av grundvatten till markytan eller till
sjöar och vattendrag.
- Lågpunkt i terrängen, invid ytvatten/våtmarker, etc.
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F5 Kontakt med ytvatten och grundvattenberoende ekosystem
Har grundvattenmagasinet någon ytvattenkontakt?
 Vilken typ av ytvattenkontakt (strömmande vatten, placering i avrinningsområdet uppströms, nedströms)? Hur är grundvattennivå i relation till ytvattennivån (strömning
in till eller ut från grundvattenmagasinet)?
 Finns förutsättningar för inducerad infiltration (sker det en grundvattenavsänkning
nära strandzon som kan dra till sig ytvatten)?
 Sker konstgjord grundvattenbildning?
Har grundvattenmagasinet kontakt med några akvatiska ekosystem?
 Vilken typ av anslutna akvatiska ekosystem (hav, sjö, vattendrag, våtmark, skyddade
områden, N2000)?
 Är det akvatiska systemet en ytvattenförekomst i förvaltningen?
 Finns några kända kvalitetsproblem i grundvattenberoende akvatiska ekosystem?
 Hur är grundvattennivån i relation till ytvattennivån?
Har grundvattenmagasinet kontakt med några terrestra ekosystem?
 Vilken typ av anslutna terrestra ekosystem (skyddade områden, N2000)?
 Finns några kända kvalitetsproblem i grundvattenberoende terrestra ekosystem?
 Hur är grundvattennivån i relation till de terrestra ekosystemen?

Figur 7. Exempel på olika magasinstyper/akviferer (från internet, Wikipedia; Aquifer)

F6 Grundvattenbildning
Faktorer som påverkar grundvattenbildningen:
- Effektiv nederbörd? Ta fram Nederbörd och avdunstning från SMHI.
- Markanvändning? Andel hårdgjorda ytor, dagvattenbortledning.
- Effekt av marklutning? Utifrån topografiska kartor och/eller NNH.
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- Vegetationens påverkan.
- Geologins påverkan? Genomsläppligt ytskikt? Mäktiga lerlager?

Figur 8. Schematisk bild av vanligt förekommande svenska grundvattenmagasin (SGU).

F7 Grundvattenuttag
Påverkan på grundvattenbalansen genom grundvattenuttag och markavvattning.
- Pågående grundvattenuttag
Kommunala uttag?
Industri/Bevattning?
Tillståndsgivna vattentäkter (”miljöboken”)?
Dräneringssystem t.ex. vägportar. (Trafikverkets databas = ”Akvavia”)
- Kända grundvattenförsörjningssystem
Kommunala va-försörjningssystem
Enskild grundvattenförsörjning, brunnsinventering, befolkningsstatistik,
permanent/sommarboende
- Eventuella? Framtida?
Planerade vattentäkter, Reservvattentäkter
- Förmodade uttag
Grödor som kräver bevattning/Djurgårdar
- Markavvattningsföretag
Kopplat till Geologi/Lagerföljd
- Eventuella läckage
Tunnlar? Bergrum?
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F8 Grundvattnets nivåer och strömning
Det är viktigt att göra en tolkning av grundvattnets strömningsbild. Tillgängligt dataunderlag
tillsammans med geologisk tolkning kan styra hur man bör tänka.
- Kan man anta att grundvattenytan i stort sett följer marktopografin? Detta är
ofta relevant. Undantag kan finnas, t.ex. vid täta markstrukturer, stora flacka
sandfält eller karstförande berggrund.
- Kända grundvattennivåer
- Inmätta grundvattenrör? (z-nivåer?)
- Relation till ytvattendrag (hur ytvattnet strömmar in till/ut från
grundvattenmagasinet)?
- Inverkan av bergytans nivåer, trösklar, stalp, etc.
- Kända/förmodade säsongsvariationer? Hydrogeologiska typmiljöer (se figur 9)
Grundvattnets strömning
- Illustrerat med pilar/isolinjer
- Illustrerat i plan och profil

Figur 9. Grundvattennivåns genomsnittliga variationsmönster under året (regim)
i olika delar av landet under perioden 1981–2010. Redovisningen avser snabbreagerande (”små”)
grundvattenmagasin som vanligtvis finns i jordarten morän och i berggrunden.

F9 Påverkanstryck
Påverkanstrycket bör värderas och karakteriseras. Finns stöd i vattenmyndigheternas
påverkansmodell? Påverkansanalysen är rasterbaserad vilket innebär att man har möjlighet att
16
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analysera andra delområden än enbart förvaltningens grundvattenförekomster. Har några
kända påverkanskällor tillkommit efter det att påverkansanalysen genomförts?
- Areell näringar
Markanvändning på magasinet/tillrinningsområdet?
- Punktkällor
Mifo/EBH? Kända utsläppspunkter?
- Linjekällor
Väg/järnväg?
F10 Planering inför utökad provtagning/övervakning
Befintlig provtagning
Känd/inrapporterad?
Regelbunden?
- Befintliga provtagningsmöjligheter
Källor, brunnar, ytvatten?
- Etablering av ny provtagning
Möjlighet att etablera provtagning i befintliga platser/brunnar
Möjlighet att etablera nya brunnar ?
Finns det befintliga övervakningsstationer/provtagningspunkter?
Är befintliga provtagningspunkter lämpliga?
Ger de en representativ bild av föroreningsproblemen? Strömmar grundvattnet dit från en stor
del av förekomsten, alternativt den del av förekomsten där problemen finns?
Lokalisering av nya övervakningsstationer/provtagningspunkter?
Finns lämpliga nya provtagningspunkter? Finns det möjlighet att etablera provtagning i
befintliga platser/brunnar? Finns det möjlighet/behov att etablera nya brunnar?
Olika typer av provtagningspunkter:
 Källa - en bra representativ källa har stort upptagningsområde, flödar ständigt och är
ofta bättre än en brunn.
 Brunn - en allmän vattentäkt med stort upptagningsområde är bättre än en enskild
brunn.
 Grundvattenrör - ett grundvattenrör har ett relativt litet upptagningsområde och ett
prov representerar endast området närmast röret.
 Ytvatten - sjöar och vattendrag består till stor del av grundvatten. Punkter med lokalt
utläckage från grundvattenmagasinet är lämpliga.
Relevanta parametrar?
Utförs provtagning av relevanta parametrar? Referens till relevanta databaser/tidserier? Finns
det anledning att revidera vilka parametrar som analyseras?
Efter eventuell ny provtagning – vart ska provsvaren rapporteras?
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F11 Kemidata i förhållande till påverkansfaktorer
Finns kända kemidata från aktuellt grundvattenmagasin?
Olika datavärdar? Databaser och/eller rapporter
- Databaser/tidserier?
- Bakgrundsvärden?
- Naturlig påverkan?
- Antropogen påverkan?
 Dokumentera slutsatserna!

Delområde för detaljerad undersökning
Om det finns anledning  Detaljerad undersökning inom utpekat delområde
Påverkansanalysen och den konceptuella modellen kan leda fram till att det behövs fokuseras
på särskilt utsatta delområden. De flesta av ovan beskrivna steg är relevanta att repetera,
möjligen i mer detaljerad skala. Det kan även krävas fördjupad analys. Finns den utförd/ är
den önskad, finansierad/ är den möjlig att utföra?
Detaljerad kartering/avgränsning
Exempel på utredningssteg:
D1 Geoteknik
- sondering/etablera grundvattenrör
D2 Hydrauliska tester
- provpumpning
- vattenförlustmätning
D3 Geofysiska metoder
- resistivitet, VLF, seismik etc.
D4 Spårförsök
- kemiska spårämnen, temperaturgradienter
D5 Beräkningsrutiner
- vattenbalansberäkning
- analytisk beräkning
- numerisk modellering
- känslighetsanalys
 Dokumentera slutsatserna!

Koppling mot vattenförvaltningen
Då upprättad och dokumenterad konceptuell modell omfattar avgränsad
grundvattenförekomst så utgör den ett gott underlag för vattenförvaltningens behov.
-

Som jämförelse mot gällande/tidigare dokumenterad klassning från tidigare cykler
Underlag för förnyad riskbedömning
Underlag för förnyad statusklassning
Underlag för framtagande av förslag till övervakning
Underlag för åtgärder och uppföljning
18
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Dataunderlag för den konceptuella modelleringen
Första steget för att ta fram en konceptuell modell är att se över om man har erforderliga
hydrogeologiska data att tillgå, eller om man behöver samla in eller komplettera sina data för
att kunna sätta upp den konceptuella modellen. I tabell 1 nedan finns en lista över
hydrogeologisk information som behövs i arbetet.
Tabell 1. Lista över hydrogeologisk information som behövs i arbetet.

Topografi / Höjdmodell

Sjöar och vattendrag

Jordartskarta, Jorddjup, Jordlagerföljder

Grundvattenberoende ekosystem

Berggrundskarta

Påverkansanalys

Grundvattenkarta

Grundvattenövervakning, dricksvattenuttag

Grundvattenytans nivå och variation

Gällande riskbedömning

Mycket av underlagsdata kan erhållas via Geodatasamverkan och VISS. Saknas information
kan här det vara nödvändigt att samla in relevanta uppgifter och utredningar, samt vid behov
komplettera med fältundersökningar.
Det ingår i projektets förlängning att gå igenom dataunderlag/datakällor som olika aktörer kan
ha tillgång till. GIS-skikt kan t.ex. ha olika LYR-filer och namn beroende på vilken användare
man är eller vilken dataleverantör man vänder sig till. Jämför t.ex. SGUs data om karterade
grundvattenmagasin som internt hos SGU kallas ”HMAG” men som kan benämnas
annorlunda i Geodatasamverkan eller hos Länsstyrelsernas interna GIS-tjänst (t.ex.”Blå
Plus”). Vägledningen kommer att uppdateras med relevanta beteckningar och länkar.
Dokumentation
Detta kapitel i vägledningen som hanterar dokumentation kommer att utvecklas senare inom
projektet. Dels bör kravet på relevant dokumentation arbetas igenom tydligt. Dels behöver en
plattform utvecklas där dokumentationen ska lagras. Kraven på dokumentation kan behöva
anpassas om vägledningen tillämpas på konceptuella modeller inom vattenförvaltningen eller
mer allmänt. Nedan följer dock lite allmänna tankar kring vad dokumentationen bör omfatta
och möjliga vägar framåt för hur dokumentationen kan behöva arkiveras.
Beskrivande PM (baserat på den framtagna konceptuella modellen)
Om det är relevant så kan denna kan utgå ifrån/länka till:
1. SGUs Beskrivning
och/eller
2. Dokumentation i VISS
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Relevanta bilagor:
De bedömningar som görs för ett grundvattenmagasin ska dokumenteras och dataunderlag ska
kunna kopplas, som bilagor till en databas. För grundvattenförekomster skulle en framkomlig
väg möjligen kunna vara att öppna upp VISS för sådan arkivering. Denna bör kunna omfatta
en stor bredd av format hos underlagsdata.
Skisser
- plan/profil
- I projektets förlängning kan man ta fram förlagor ("plocklistor") som kan vara
relevanta. Det kan gå att inspireras av/jämföra med norska exempel.
Databaser
- länk till data/parametrar/
GIS
- standarder? LYR-filer?
Grundvattenmodeller…?
- eventuella numeriska modeller som upprättats utifrån gällande konceptuella modeller
Mappstruktur
- dokument kopplas till unikt magasinsnamn
(EU id för de fall där magasinet är en grundvatenflörekomst)
- textdokument, databas, skisser/bilder, GIS
- beräkningar, modeller
- koppling till VISS?

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING AV METODEN – VÄXJÖÅSEN, ÅBY
Som exempel på användning av metoden har en grundvattenförekomst inom
Vattenförvaltningen benämnd Växjöåsen, Åby (EU_CD: SE632262-143758) valts ut (figur
10). Nedan beskrivs de olika stegen där information hittats på ett enkelt sätt, och vilken
information som använts samt vilka översiktliga bedömningar som utförts. I exemplet
förekommer ett antal begrepp och hänvisningar till information som används i arbetet med
hydrogeologiska frågor som inte utförligt refereras till i denna lägesrapport.

Steg att följa vid inledande analys
I1. Problemanalys
Varför granskar vi just detta grundvatten?
Data från Vattentäktsarkivet vid SGU och regional miljöövervakning visar att riktvärde för
bekämpningsmedel avseende kemisk status överskrids. Bedömningen baseras på upp till 22
analyser (2008–2012) vid en station. Tillförlitligheten är medel (C) då bedömningen baseras
på olika antal analyser per parameter. (VISS)
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Figur 10. Översiktskarta. Åby är beläget inom röd ring.

Vad är problemet?
Data från Vattentäktsarkivet och regional miljöövervakning visar att riktvärde för
bekämpningsmedel (0,1 µg/l per enskilt ämne och 0,5 µg/l totalt) överskrids. Bedömningen
baseras på 5 analyser av DEA, Atrazindesetyl (2011–2012) och 14 analyser av BAM (20082012). Tre analysresultat av DEA är under kvantifieringsgränsen < 0,01 µg/l. Högsta
uppmätta halt DEA är 0,017 µg/l (2012) och BAM är 0,15 (2008). Övriga bekämpningsmedel
är under kvantifieringsgränsen. Tillförlitligheten är bra (B) då bedömningen baseras på flera
analyser från en station som representerar stor del av grundvattenförekomsten. (VISS)
Är det ett förmodat problem eller finns det ett konstaterat problem?
Konstaterat problem genom analyser från vattentäkt. (Egen slutsats)
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I2 Påverkansanalys
Beskrivning av påverkansanalysen.
Påverkansanalysen visar på Diffusa källor och Urban markanvändning som klassificerar
betydande påverkan. Påverkansanalysen från maj 2013 visar att risken för påverkan från
mänskliga aktiviteter är stor varför vattenkvaliteten bedöms riskera att ej uppnå god status
2021. En övervägande del av förekomsten ligger inom område med gles stadsstruktur.
Förhöjda halter av bekämpningsmedel och nitrat har uppmätts. (VISS)
Vad gav den nationella påverkansanalysen från 2008 för det aktuella området?
I bedömningen av potentiell föroreningsbelastning som gjordes av grundvattenförekomsten
augusti -08 blev totalpoängen: 18,3. (VISS)
Har någon fördjupad påverkansanalys utförts? Vilka påverkanskällor finns – punktkällor,
linjekällor respektive diffusa källor?
Se ovan.
I3 Inledande beskrivning
Inledande basanalys, t.ex. från VISS. Är det ett grundvattenmagasin?
Ja, Växjöåsen, Åby EU_CD: SE632262-143758 (VISS), Förekomsten bedöms utgöra hela
magasinet (egen slutsats). Hela magasinet beaktas. Kunskap om grundvattenkemin finns från
kommunal vattentäkt i förekomsten (Åby) Även med i regional miljöövervakning (VISS).
I4 Finns stöd via SGUs grundvattenkartering?
Vilken skala har grundvattenkartan? Är den framtagen som en regional översiktskarta (i
skala 1:100 000 eller 1:250 000), eller är den lokalkarterad (i skala 1:50 000)?
Skalan är 1:250 000 (SGU). Grundvattenförekomstens geometri är i efterhand reviderad efter
modernare jordartskarta. http://resource.sgu.se/produkter/ah/ah10-karta.pdf (SGU)
Har grundvattenkartan en tillhörande beskrivning?
Endast i form av den hydrogeologiska länskartan över Kronobergs län, (SGU Ah 10,
Söderholm m.fl. 1987) inte tillgänglig digitalt. Kompletterande underlaget finns i form av
utredningar kring framtagande av vattenskyddsområde för Åby vattentäkt (Backö
kommunaltekniska byrå 1981, Mark & Vatten Ingenjörerna AB 2004 samt Mark & Vatten
Ingenjörerna AB 2008).
Finns utritade strömningsriktningar respektive vattendelare för grundvattenmagasinet?
Ja, på länsnivå (strömningspilar och vattendelare), strömningspil. Kompletterade information
har funnits tillgänglig från utredning i samband med framtagande av vattenskyddsområde.
Strömningsbilden skiljer sig mellan SGUs länskarta och vattenskyddsområdet (SGU visar
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nord-sydlig strömning, vattenskyddsområdets underlag pekar mot en mer väst-östlig
strömning). Sannolikt bygger vattenskyddsområdets underlag på en mer detaljerad
undersökning och bedöms vara mer relevant.
Finns framtagna tillrinningsområden?
Ja, automatgenerade.

Figur 11. Jordartskarta över åsen och dess närmaste omgivning samt fastighetsinformation. Mark &
Vatten Ingenjörerna AB (2004).

I5 Kontakt med ytvatten/känsliga ekosystem?
Den sydöstra delen av grundvattenmagasinet gränsar till Helgasjön och den nordöstra till
Skavenäsasjön. Sjöarna förbinds genom Åbyån, den mellersta delen av magasinet är
avskärmad från ån av ett häll- och moränområde (uppgift från SGUs jordartskarta).
Ytvattnets strömningsriktningsriktning är mot söder. Grundvattnets tillrinningsområde är
troligen begränsat av höjder (se SMHI Aro) i väst, och sjöarna i öster. En inströmning av
ytvatten kan inte uteslutas vid större grundvattenuttag (nivåmätningar vid pumpning indikerar
lägre nivå i brunn jämfört med Helgasjön). Annas är magasinet troligen läckande med utflöde
av grundvatten till sjöarna.
Magasinet har inte kontakt med grundvattenberoende terrestra eller akvatiska ekosystem.
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I6 Riskbedömning
Grundvattenförekomsten har inom Vattenförvaltningen klassats till otillfredsställande status
på grund av bekämpningsmedel. BAM finns i flera prov. Förhöjda nitrathalter förekommer
också (orsaken är tidigare läckande spillvattenledning). Trädgårdstippar bedöms utgöra hot.
Dagvattenledningar saknas för flera fastigheter. Brunnarna i vattentäkten Åby är grunda och
den ena är äldre och möjligen sämre konstruktion. Tippar finns nära brunnar samt
fotbollsplan. MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) objekt finns i form av
en äldre Spimfab undersökning vid en bensinstation, en ytbehandling av trä och ett
reningsverk. I påverkansanalysen (2008) från VISS fick förekomsten 18,3.
I7 Övervakning
Inom förekomsten finns regional miljöövervakning (RMÖ) i form av en kommunal vattentäkt.
Denna är inrapporterad i Vattentäktsarkivet. Kompletterande grundvattenrör finns eventuellt
kvar i samband med upprättande av vattenskyddsområde där grundvattennivå skulle kunna
mätas eller provtagning ske för att analysera grundvattnets kvalitet.
I8 Vet vi tillräckligt?
Magasinet bedöms vara homogent uppbyggd var gäller den geologiska sammansättningen (i
huvudsak sand/grus), det kan finnas skäl att beskriva delområden/problemområden avseende
påverkan från trädgårdstippar, grusgångar etc. som bekämpningsmedlen kan härröra från (se
figur 12).
- Är de problem som påverkansanalysen pekar ut relevanta för t.ex. uttagsområdet?
Ja, främst bekämpningsmedel. Övriga hot bedöms inte påverka den kommunala vattentäkten i
Åby primärt.
Om ja, vi vet tillräckligt  Dokumentera slutsatserna!
Om vi beskriver en Grundvattenförekomst  Interaktion med Vattenförvaltning
- Underlag för rapportering enligt vattendirektivet!
- Underlag för förnyad statusbedömning
Inför vidare arbete kan det vara bra att leta efter mer detaljerad information om främst:





Grundvattennivåer
Provtagningspunkter uppströms tipparna och grusgångar (för att ringa in BAM). Rör
från Spillvatteninventeringen?
Eventuell provtagning vid fotbollsplan?
Transporttidsberäkningar?

Information kan finnas i Geoarkivet på SGU, hos kommunens tekniska kontor, i underlaget
till arbetet med vattenskyddsområde, hos de konsulter som varit aktiva i kommunen (fråga
tekniska kontoret), i MIFO-underlag och EBH-stöd inklusive deras bakgrundsinformation.
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Om nej, vi vet inte tillräckligt  Dokumentera Fördjupad beskrivning

Figur 12. Verksamheter och anläggningar inom och i anslutning till åsen/grundvattenmagasinet.(Ur
Mark & Vatten Ingenjörerna AB, 2004).

Steg att följa vid framtagandet av en fördjupad beskrivning
F1 Grundvattenmagasin
Magasinet är inte detaljkarterat avseende grundvatten av SGU, utan endast karterat i regional
skala 1:250 000. Dock har revidering av utbredning mot modern jordartskarta (1:50 000)
utförts. Magasinet är öppet så att vatten kan transporteras vertikalt genom de
vattengenomsläppliga jordlagren ned till grundvattnet. Artesiska förhållanden (när
grundvattnets nivå/tryckyta står över marknivån) bedöms inte föreligga, dvs. det saknas
tätande finkorniga jordlager. Magasinet är litet (0,28 km2) och bedöms vara
långsamreagerande avseende nivåvariation. Det kan finnas skäl att avgränsa delområden
genom att mer noggrant utreda vattendelarens läge .
Inströmningsområden/utströmningsområden är inte tydligt identifierade i underlaget.
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F2 Tillrinningsområden
Tillrinningen till förekomsten är inte väl beskriven, endast automatgenererade
tillrinningsområden finns. Indelning i primära/sekundära/tertiära tillrinningsområden saknas.
Utfirån den automatgenerade bedömning är tillrinningsområdet stort (> 2 ggr magasinet); 1,9
km2 . Nederbörden bedöms till ca 600–675 mm/år och grundvattenbildningen är bedömd till
336 mm/år eller 2,7 l/s (Rodhe m.fl. 2006). Markanvändningen är ängsmark eller tomtmark,
visst ledningsnät förekommer och problem med läckande spillvattenledningar har
förekommit.

Figur 13. Vägsträckning utmed åsen (grundvattenmagasinet) i nord-sydlig riktning. Google Maps street
view.

F3 Geologi
De jordartsgeologiska förhållandena inom grundvattenmagasinet utgörs av sand och grus och
inom tillrinningsområdet av morän. Magasinet är ett pormagasin. Jorddjupen bedöms som
måttliga (2–15 m) enligt SGUs jorddjupsmodell och tillgänglig information från
brunnsborrningar, utredningar etc. både inom magasinet och tillrinningsområdet (figur 14).
Jordlagren bedöms vara enhetliga. Magasinet är avlagrat under högsta kustlinjen, berggrunden
utgörs av kristallina bergarter (granit).
F4 Terrängläge
Terrängen inom grundvattenmagasinet och tillrinningsområdet utgörs av ett plant sluttande
områden mot öster. Grundvattenströmningen bedöms i stora drag följa topografin. En
bergtröskel kan finnas mitt på magasinet och kan inverka på strömningsförhållandena.
Inströmningsområdena bedöms vara i väster, närmast sjön i öster kan utströmningsområden
återfinnas vilket våtmarker nära sjön indikerar.
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F5 Kontakt med ytvatten och grundvattenberoende ekosystem
Grundvattenmagasinet har kontakt med Helgasjön och den nordöstra till Skavenäsasjön.
Sjöarna förbinds genom Åbyån, den mellersta delen av förekomsten är avskärmad från ån
genom ett häll- och moränområde. Strömning sker ut i ytvattensystemen under nuvarande
förhållanden. Inducerad infiltration bedöms kunna ske vid stora uttag. Ingen konstgjord
grundvattenbildning sker. Grundvattenmagasinet har inte kontakt med av SGU utpekade
grundvattenberoende akvatiska eller terrestra ekosystem.

Figur 14. Utsnitt ur SGUs karta över jorddjup som är framtagen med SGUs jorddjupsmodell.
Ökande jorddjup i färgskala röd–gul–grön–blå. Sifferuppgifterna anger jorddjup erhållna vid
borrningar.

F6 Grundvattenbildning
Nederbörden uppgår till ca 600–675 mm/år (SMHI) Grundvattenbildningen är bedömd till
336 mm/år eller 2,7 l/s för förekomsten (Rodhe m.fl. 2006). Markanvändningen är i huvudsak
ängsmark/tomtmark, spillvattenledningar förekommer, liten till måttlig andel hårdgjorda ytor.
Måttlig lutning på omgivning, och de geologiska ytskikten är genomsläppliga vilket tyder på
en god grundvattenbildning.
F7 Grundvattenuttag
Inom magasinet förekommer kommunala grundvattenuttag, dessa är relativt små. Inga andra
uttag förutom möjligen något mindre hushållsuttag bedöms förekomma. I huvudsak
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förekommer permanentboende. Inga planerade ökande uttag kan förutspås och befintligt
kommunal vattentäkt är nedläggningshotad enligt uppgift. Dikningsföretag kan förekomma,
bedöms dock endast förekomma i mindre uträckning. Tunnlar och bergrum saknas.
F8 Grundvattnets nivåer och strömning
Grundvattenytan bedöms följa marktopografin. Kända grundvattennivåer (rör/brunnar med
inmätt höjd) antas finnas på kommunen eller eventuellt anlitad konsult. Grundvattenströmning
bedöms ske mot öster och Helgasjön. Underlag för bedömning kan även finnas i underlag för
arbete med vattenskyddsområdet; Backö kommunaltekniska byrå (1981), Mark & Vatten
Ingenjörerna AB (2004) samt Mark & Vatten Ingenjörerna AB (2008). Bergtröskel enligt
jorddjupsmodell kan inverka som grundvattendelare, men delaren kan även vara rörlig. Det
krävs mer underlag för att verifiera vattendelare. Magasinet ligger i gränsen mellan typmiljöer
gul/grön (se figur 9), magasinet bedöms vara långsamreagerande. Uppgifter om det
geologiska materialets genomsläpplighet (hydraulisk konduktivitet, m/s) finns från äldre
provpumpningar redovisade i de i detta stycke refererade rapporterna om
vattenskyddsområde. Den hydrauliska konduktiviteten är uppskattad till 1,03 10-3 m/s,
gradient 10 ‰ och flödeshastighet ca 4,4 m/dygn.
F9 Påverkanstryck
Inga ytterligare påverkanskällor förutom de som framkommit genom påverkansmodellen är
kända. Däremot kan de bekämpningsmedelsrester som återfunnits tyda på en större påverkan,
åtminstone lokalt, av markanvändning än vad modellen visat
F10 Planering inför utökad provtagning/övervakning
Befintlig provtagning finns inrapporterad i Vattentäktsarkivet vid SGU med regelbundenhet
från kommunal vattentäkt. Möjlighet att utöka provtagning i brunnar eller rör bedöms finnas.
Kontrollera med kommunen om de har ytterligare rör som kan användas, eventuellt kan det
finnas enskilda brunnar vid äldre bebyggelse. Möjlighet att utöka med nya punkter bör kunna
vara möjlig. Befintliga kommunala brunnar av äldre ursprung, grunda schaktbrunnar, men
med läge som bedöms fånga upp och ge representativ bild av miljön i ytligt grundvatten inom
förekomsten.
F11 Kemidata i förhållande till påverkansfaktorer
Kemidata finns tillgängligt med tidsserier genom de analyser som utförts i den kommunala
vattentäkten i Åby. Det finns även någon äldre information tillgänglig i de tidigare
sammanställda rapporterna. I kemidata kan påverkan av antropogen påverkan bland annat i
form av bekämpningsmedel noteras.
 Dokumentera slutsatserna!
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FORTSATT ARBETE 2017
Preliminärt kommer följande arbetsmoment att genomföras under 2017 förutsatt fortsatt
finansiering som under 2016 inom Naturvårdsverkets projektmedel samt medelstilldelning till
SGU till stöd för vattenförvaltningen.
Vidareutveckla modellen
Förslaget på modelluppbyggnad kommer att granskas ytterligare och några delar utvecklas
vidare. Några av dessa exemplifieras nedan.
Beskrivning av föroreningssituationen och transport av föroreningar
Det är viktigt att reda ut hur föroreningsbelastningen uppträder i olika geologiska miljöer. Det
kan spela roll hur föroreningarna uppträde utifrån skillnader i densitet, löslighet,
nedbrytningshastigheter mm samt hur dessa aspekter påverkas beroende på geologiska
faktorer som stratigrafi mm som kan påverka magasinets öppna eller slutna förhållanden.
Föroreningar kan fastna ovanpå tätande lager, eller flyta med/ovanpå grundvattenytan
alternativt sjunka till botten mot täta bottenlager osv.
Utbyte mellan yt- och grundvatten
Metodikutvecklingen av konceptuella modeller bör även omhänderta frågor kring grund- och
ytvattenutbyte på ett tydligare sätt än vad som hittills skett. Inte minst är detta viktigt vid
arbetet med grundvattenberoende akvatiska ekosystem. Grundvattnets utläckage kan
begränsas av tätande bottensediment mm. Dessutom är frågan om grundvattnets inblandning i
ytvattensystemet viktig. Frågor kring vattenbalans blir viktig att reda ut, där stora mängder
ytvatten ska blandas med grundvatten. Det är troligt att det även är viktigt att reda ut
skalberoende frågor kring bottenytans råfet, som kan påverka turbulenta och laminära flöden
osv.
Dokumentationsdelen måste utvecklas
Dokumentation av den konceptuella modellen är dels att dokumentera denna vägledning som
självfallet kan förändras med tiden. Målsättningen är att modellbeskrivningen ska kunna
förändras/kompletteras på sikt. Men framförallt så ska de faktiska framtagna konceptuella
modellerna vara förberedda för att kunna följa en dynamisk utveckling. De bör kunna
ajourhållas på sikt och gällande konceptuell modell sk lätt kunna spåras och kopplas, t.ex. till
relevant grundvattenförekomst . Hur detta ska ske ingår att belysa kommande år. Arbetet
kommer att involvera täta kontakter med Vattenmyndigheterna m.fl.
Tillämpning av metoden i olika geografiska områden och typmiljöer
I denna lägesrapport har modellens olika steg testats för ett grundvattenmagasin. Exemplet
Växjöåsen, Åby är en vanlig situation med en isälvsavlagring med vattentäkt och är en
grundvattenförekomst ingående i vattenförvaltningen. För att utveckla modellen behövs
genomgång av ett flertal exempel som både omfattar grundvattenförekomster inom
vattenförvaltningen och annat grundvatten (berggrundvatten i kustområde, förorenat
grundvatten i moränjord, etc.).
Genomförandet planeras ske vid SGU samt även i samverkan med andra intressenter och i
första hand länsstyrelser.
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Modellens betydelse för olika grundvattenrelaterade verksamheter
Som framgår av lägesrapporten är modellens framtagande initierat främst av behovet att
beskriva grundvattenmagasin med tillämpning inom vattenförvaltningen och till stöd i arbetet
med miljökvalitetsmål. Inför kommande cykler kommer vattenförvaltningen ha god nytta av
väl genomtänkta och dokumenterade konceptuella modeller. Det återstår att vidare analysera
hur användning av modellen kan bidra konkret till miljömålsarbetet, t.ex. vid arbetet med
miljömålsindikatorer. Konceptuella modeller bör också kunna nyttjas som underlagsmaterial
avseende värdering av påverkan på grundvattenberoende ekosystem. Slutsatser bör kunna dras
för att tydligare kunna formulera åtgärder som leder till bättre förutsättningar/rehabilitering av
utsatta naturtyper inom anslutna ekosystem.
All planering av verksamhet på grundvattenmagasin kan ha nytta en upprättad och
dokumenterad konceptuell modell. Det finns således en rad andra verksamheter där en
utvecklad modell kan användas. Exempel är utredningar kring frågor om Vattenverksamhet
och till stöd vid framtagande av vattenskyddsområden (framförallt för mindre vattentäkter
som saknar skydd och där resurserna är begränsade). Även inför eventuellt kommande
utpekande av riksintressen för dricksvattenförsörjning och väsentligt allmänna intressen för
områden som omfattas av åtgärdsprogram (enligt förslag i riksintresseutredningen) är
konceptuell modell viktig. Ett annat tydligt användningsområde är inom
grundvattenövervakning, både vad gäller att ta fram lämpliga lokaler som i
utvärderingsarbete.
Denna typ av frågeställningar kommer att belysas i det vidare arbetet. En genomgång kommer
att ske under året av användningsområden där bl.a. experter inom grundvatten kommer att
konsulteras.
Styrmedelsanalys
Grundläggande i arbetet är att kunna klargöra på vilket sätt modellen bidrar till utveckling och
användning av olika styrmedel. Detta moment kommer att vara centralt under arbetet 2017.
Kortfattat kan behovet sägas gälla följande delar:
A. Informativa styrmedel; kunskapsuppbyggnad, behov av metodutveckling och praktisk
tillämpning
Projektet har sitt ursprung i det praktiska behovet av grundvatteninformation inom samhället.
Det är ofta svårt att förstå samband i vattencykeln där grundvattnet är en viktig del och
naturligt nog finns ofta fokus på det synliga ytvattnet. Det finns ett stort behov av
kompetenshöjande insatser när det gäller hydrogeologiska bedömningar och tolkningar av
analysresultat för grundvatten. Ett stort problem är också kontinuiteten i genomförande av
grundvattenarbeten inom län och kommuner då grundvattnet ofta utgör en liten del av
arbetsuppgifterna och att skiftet i personal kan vara betydande. Modellen kan då bli till en
bashjälp för olika användare och ett tydligt informativt styrmedel. Hur detta ska presenteras
behöver utvecklas under 2017.
B. Juridiska styrmedel
En genomgång av var i det praktiska arbetet metoden kan bidra till effektivare uppfyllande av
befintlig lagstiftning ska analyseras. Hit hör föreskrifter inom vattenförvaltningen,
tillståndsgivning, vattenverksamhet, vattenskyddsområden, eventuellt nya utpekanden av
riksintresse för dricksvattenförsörjning mm. Om förslag föreligger på nya juridiska styrmedel
kan modellens betydelse för effektivare arbetsinsatser diskuteras.
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C. Ekonomiska styrmedel
Grundvattnet har ett stort ekonomiskt värde där vattentäkter är anlagda, men också som en
naturresurs i sig. Att återställa mark och grundvatten efter att föroreningar spridits är
kostsamt. Ett effektivt användande av modellen kan exempelvis ge fingervisning om behov av
åtgärder och bidra till kostnadseffektivitet. Frågor av detta slag kommer att diskuteras.
Spridning av information om modellen
Flera av punkterna ovan berör informationsbehov och avstämning med användare. Under året
kommer metoden att presenteras i olika forum som konferenser och i mindre workshops.
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BILAGA 1

PROJEKTBESKRIVNING

Bakgrund
Förslagets namn: Metodutveckling för kartläggning av föroreningsproblem i grundvatten.
Mål och syfte
En metodik tas fram för att förbättra underlaget om påverkan och risk för påverkan på
grundvattnet så åtgärder sätts in på rätt platser. Metodiken har en speciell inriktning mot
kraven inom vattenförvaltningen. För att effektiva åtgärder ska kunna styras till de
geografiska områden där problemen är som störst, är det mycket viktigt att förstärka och
förbättra arbetet med påverkans- och riskbedömningar för grundvattnet. Detta gäller inte
minst för de grundvattenförekomster inom vattenförvaltningen som används, eller kan komma
att användas för dricksvattenförsörjning, och där påverkanstrycket är stort.
Projektet bidrar till arbetet med att uppnå flera av miljökvalitetsmålen, och främst vad gäller
Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, samt
Myllrande våtmarker.
Uppdragsbeskrivning (specifikation av uppdraget/tjänsten)
Kopplingen mellan påverkanskällan och den faktiska belastningen i grundvattnet, är generellt
svår att göra. För uppfyllande av Vattendirektivet behövs på sikt, utöver en utökad
miljöövervakning, också en kompetenshöjande insats när det gäller hydrogeologiska
bedömningar och tolkningar av analysresultat.
Metodiken ska ha tydlig inriktning på att identifiera risker för problem med grundvattnets
kvalitet och även vara ett stöd i verifieringsarbete inom vattenförvaltningen. Kartläggningen
ska vara tillfredsställande på en översiktlig nivå och behandla påverkan på grundvattnet från
1) areella näringar, 2) i kustområden och 3) punktkällor (förorenade områden, vägar, städer,
etc.). Metoden bör ha sin utgångspunkt i den kartläggning av grundvatten som bedrivs vid
SGU. Kompletterande hydrogeologisk information, såsom information om in- och
utströmningsförhållanden, behöver dock tas fram. SGUs vägledningsdokument för
vattenförvaltningen kopplar ihop den fördjupade kartläggningen med framtagandet av
konceptuella modeller för prioriterade grundvattenförekomster. De konceptuella modellerna
ska dokumenteras och återkommande uppdateras i takt med att man når fördjupad kunskap
om grundvattnet på platsen. De kan ses som en del av denna metod.
Redovisning och leverans
Start 2016 och avslutas 2017. Åtgärden är kopplad till kontinuerligt arbete inom miljömål och
vattenförvaltning.
Tilltänkt utförare
SGU ansvarar för att ta fram en övergripande metodik för kartläggning av förorening av
grundvatten utifrån befintliga kartläggningsmetoder och krav inom vattenförvaltningen. HaV
samt vattenmyndigheterna och länsstyrelserna bidrar till genomförandet.
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