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Sammanfattning: Kartering av grundvattenmagasin utförs som en del av arbetet för att nå Sveriges miljömål av 

Sveriges geologiska undersökning, SGU. Arbetets syfte är att kartera grundvattenmagasinet Ekenäs-Kvarndammen 

som är ett öppet grundvattenmagasin beläget i ytliga isälvsavlagringar på sydsvenska höglandet. Karteringen inne-

fattar att skapa kartor över grundvattenflöde, tillrinningsområden och uttagsmöjligheter, kartor som kan ligga till 

grund för framtida samhällsplanering. Arbetets slutsats baseras till stor del på resultat från en omfattande brunnsin-

ventering och borrsondering på fem punkter som utförts inom grundvattenmagasinet. Under arbetets gång har en 

tidigare okänd fast grundvattendelare identifierats. Grundvattendelaren avgränsar grundvattenmagasinet i en nordlig 

och en sydlig del. Generellt kan sägas att grundvattnet i norr har en västlig rörelseriktning och söder om grundvat-

tendelaren en sydlig riktning. 

Undersökningarna har visat att Ekenäs-Kvarndammens huvudsakligen består av stenig grusig sand med god hyd-

raulisk konduktivitet. Detta ger överlag goda uttagsmöjligheter men utgör även en risk vid utsläpp eller olyckor då 

föroreningar lätt transporteras till grundvattnet. Även grundvattenmagasinets primära och tertiära tillrinningsom-

råde har avgränsats och deras respektive areor har fastställts till 3,2 km2 respektive 9,1 km2. Den naturliga grund-

vattenbildningen är god och ett sammanlagt uppskattat möjligt uttag för grundvattenmagasinet är 28 l/s. Detta värde 

är beräknat på att bidraget till grundvattenbildningen från det tertiära tillrinningsområdet är noll, vilket medför att 

de verkliga uttagsmöjligheterna antagligen är högre. De största möjliga uttagen finns längst i söder i grundvatten-

magasinet.  
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Abstract: Hydrogeologic maps are published by the Swedish Geological Survey, SGU, as a part of the work to 

reach Sweden’s environmental objectives. The aim of this thesis is to map the unconfined Ekenäs-Kvarndammen 

aquifer, an open aquifer northwest of Vetlanda in the South Swedish highlands. The mapping includes creating 

maps over groundwater flow, infiltration areas and potential yield of groundwater, which can be used for future 

land-use planning. The conclusions are primarily based on results from a thorough well inventory and a probe dril-

ling of five points located within the aquifer. A previously unknown groundwater divide has been identified and it 

divides the aquifer in a northern part and a southern part.  

The methods used show that the Ekenäs-Kvarndammen aquifer consists mainly of cobbly, gravelly sand with a high 

hydraulic conductivity. This results in a high potential yield of groundwater but also becomes a risk in case of a 

contamination which quickly could spread through the aquifer. The primary infiltration area and the tertiary infilt-

ration area have been defined and have an area of 3.2 km2 and 9.1 km2 respectively. The natural groundwater 

recharge is high and an estimated yield of groundwater for the whole aquifer is 28 l/s, provided that the ground-

water recharge contribution is 0 l/s in the tertiary infiltration area. In reality the potential yield is likely higher. The 

best possible conditions to extract groundwater are in the parts furthest to the south. 
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1 Syfte och introduktion 
  
1.1 Inledning 

Det mest grundläggande livsmedlet i vårt samhälle 

är vatten. På en global nivå så finns det 1,388 * 1018 

m3 vatten på jorden. Av denna mängd utgörs enbart 

0,76% av icke-salint grundvatten och 0,007% av ytvat-

ten (Shiklomanov 1993). Grundvatten har en viktig 

roll i samhället, både i nutid och i historisk tid. Ett sätt 

att utnyttja grundvatten är att utnyttja dess flöde ge-

nom sedimentära avlagringar eller berggrund genom 

att gräva eller borra en brunn. Människan har länge 

känt till möjligheten att använda grundvatten på detta 

sätt. Den äldsta brunnen man funnit är daterad till 

7500 år före Kristus (Kislev et al. 2004).  

Vatten är viktigt för människan och efterfrågan är 

hög. Då tillgången är begränsad ställer detta krav på 

förbrukningen. Konsumtionen av vatten går att kvanti-

fiera dels som ren konsumtion men också i form av ett 

virtuellt vattenfotavtryck. Detta är det sanna värdet av 

hur mycket vatten som förbrukas till följd av både di-

rekt användning och intag men även indirekt förbruk-

ning genom produktion av livsmedel eller industriella 

produkter. Vattenfotavtrycket i världen varierar från 

700 m3/år och capita till 2480 m3/år och capita 

(Hoekstra et al. 2007). Den stora variationen beror på 

konsumtionsvanor i respektive land. Det globala me-

delvärdet är 1243 m3/år och capita (Hoekstra et al. 

2007). I Sverige är det virtuella vattenfotavtrycket 

2150 m3 per år och person (WWF 2012). Behovet av 

vatten är redan idag högt och med en växande eko-

nomi och global population kommer efterfrågan bara 

att öka i framtiden. Ett utsläpp av en förorening kan 

potentiellt förstöra en grundvattenförekomst. Grund-

vattenförekomster måste därför skyddas för att även i 

framtiden vara en potentiell resurs. 

 

1.2 Bakgrund 
I ett beslut från Sveriges riksdag har sexton miljömål 

definierats. Ett av dessa mål, miljömål nio – Grundvat-

ten av god kvalitet, behandlar Sveriges grundvatten 

och den myndighet som ansvarar för detta miljömål är 

SGU (Naturvårdsverket 2011a). 

 Miljömål nio lyder: ”Grundvattnet ska ge en 

säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra 

till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vat-

tendrag.” (Naturvårdsverket 2011a) 

  Sveriges geologiska undersökning, SGU, bil-

dades 1858 och arbetar med geologisk information. 

Detta innefattar kartering av grundvatten inom Sverige 

och hydrogeologiska kartblad har publicerats av SGU 

sedan 1971 (Påsse 2008). Ett av syftet med karteringen 

av  gr u n d va t t e n  ä r  a t t  up p n å  mi l j ö må l  n io 

(Naturvårdsverket 2011a). Historiskt har grundvatten 

karterats för varje län men idag publicerar SGU kart-

blad i serie K över enskilda grundvattenförekomster då 

länskartorna visat sig vara otillräckliga.  

 Miljömålet är idag inte uppfyllt och det finns i 

nuläget inte tillräckligt med avsatta ekonomiska resur-

ser för att uppnå målet till år 2020 (Naturvårdsverket 

2011b). 

 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att genomföra en hydrogeo-

logisk kartering av grundvattenmagasinet Ekenäs-

Kvarndammen i samarbete med Sveriges geologiska 

undersökning, SGU. Målet är att för grundvattenmaga-

sinet: 

Definiera dess geometri 

Kartlägga grundvattenflödet inom magasinet 

Definiera tillrinningsområdena 

Uppskatta ett potentiellt uttag av grundvatten ur 

olika delar av magasinet  

Undersöka vattenkvaliteten och bedöma risk för 

kvalitetsproblem 

 

2 Geografi, geologi och klimat 
för studieområdet Ekenäs-
Kvarndammen 

 

2.1 Grundvattenmagasinet och tidigare 
undersökningar  

Ekenäs-Kvarndammen är beläget i Vetlanda kommun i 

östra delarna av Jönköpings län. Grundvattenmagasi-

net har en total area på 3,2 km2 och sträcker sig nord-

nordväst om Kvarndammen, nordväst om Vetlanda, 

till norra delarna av tätorten Ekenässjön (Persson 

2001), se Fig. 1.  

Fig. 1. Översiktskarta över grundvattenmagasinet Ekenäs-

Kvarndammen, avgränsat på jordartskartan med svart linje. 

Magasinet är beläget inom de centrala isälvsavlagringarna, 

grön färg, i nordnordvästlig riktning och begränsas av sandig 

morän, ljusblå färg. (Modifierad med tillstånd från SGU. © 

Sveriges geologiska undersökning)  
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Grundvattenmagasinet är en öppen akvifär i ytliga 

isälvssediment. Markanvändningen är huvudsakligen 

skogsmark följt av tätort, se Tab. 1. Inom området 

finns 6,3 km järnväg, 6,5 km statlig väg (Länsstyrelsen 

2012) samt tre objekt som sanerats på grund av förore-

ningar (PNN Ingenjörer AB 2010). Det finns inga regi-

strerade dricksvattentäkter i magasinet (Länsstyrelsen 

2012). I dagsläget finns mindre än tio fastigheter som 

använder grundvatten från enskilda brunnar som 

dricksvatten inom Ekenäs-Kvarndammen. Detta är en 

uppskattning baserat på antalet fastigheter som ej är 

anslutna till kommunalt vattennät. 

Den undersökta akvifären Ekenäs-Kvarndammen 

bedöms ha mycket stor föroreningsbelastning 

(Länsstyrelsen 2012). I den sydvästra delen av Ekenäs-

sjön har ett glasbruk varit aktivt mellan 1917 och 1976 

med medföljande föroreningar av bly och arsenik 

(Paulsson 2008). Avfall från glasbruket har deponerats 

inom glasbrukets egen tomt men även på lokalen 

”Sågplanen” i nordvästra Ekenässjön och på lokalen 

”Skogsvägen” i nordöstra Ekenässjön, se fig. 2. Dessa 

tre lokaler har under åren 2007-2008 sanerats med 

avseende på bly och arsenik (PNN Ingenjörer AB 

2010). Provtagning och analys på vattenkvaliteten ut-

förs i Ekenäs-Kvarndammen fyra gånger om året av 

Vetlanda energi och teknik AB, VETAB, som en efter-

kontroll av saneringsarbetet (PNN Ingenjörer AB 

2010). Provtagningarna sker i 19 brunnar vid Sågpla-

nen, Skogsvägen och Glasbruket. Utöver dessa sane-

ringar har föroreningsundersökningar genomförts vid 

minst tre andra objekt i tätorten: Beslag och Metall 

AB, Bilisten och Pizzeria Ekenässjön (Nordqvist 

2012). 

 

2.2 Geologi 
Området kring Ekenäs-Kvarndammen består av en 

dalgång fylld med glaciala och postglaciala sediment. 

Inom dalgången varierar berggrunden i sin topografi, 

vilket är tydligt då berggrunden frekvent är blottad 

som enstaka eller mer sammanhängande berghällar 

inom moränområdet. Morfologin inom Ekenäs -

Kvarndammen präglas därmed av den underliggande 

berggrunden.  Även inom isälvssedimenten är berg-

grunden på enskilda lokaler blottad, om än mer sällan 

(Persson 2001). 

  

2.2.1 Berggrund 

Berggrunden i området runt Ekenäs-Kvarndammen 

består av äldre ytbergarter och djupbergarter. Dessa 

utgörs främst av glimmerskiffer och konglomerat, med 

en ålder på 1810-1850 miljoner år samt en granitoid 

bergart med en ålder på ca 1800 miljoner år (Persson 

1989).  

 

2.2.2 Kvartära avlagringar 

De kvartära avlagringarna i regionen består underst av 

en sandig morän avsatt direkt på berggrunden. Mäktig-

heten på moränen varierar från tunna täcken till över 

trettio meter precis norr om sjön Ekenässjön. Isälvsse-

diment har avsatts inom landskapets lägsta delar i to-

pografiska sänkor vid isens tillbakadragning. Avlag-

ringarna består av ett sandurfält med små genomskä-

rande isälvsrännor som haft en dräneringsriktning åt 

syd-sydöst (Persson 2001). Kornstorleken är sedan 

tidigare okänd men vid borrsondering påträffades ste-

nig grusig sand. 

 

2.3 Ytvatten 
Grundvattenmagasinet gränsar vid tätorten i väster mot 

sjön Ekenässjön. Längs isälvssedimentens nord-

sydliga sträckning löper ett tiotal mindre ytvattendrag 

som dränerar området i riktningen syd-sydöst. Som 

Tab. 1. Markanvändning år 2009 inom Ekenäs-

Kvarndammen (Länsstyrelsen 2012).  

Fig. 2. T.v. Översiktsbild över sanerade områden i Ekenäs-

sjön.  A markerar glasbrukstomten, B markerar sågplanen 

och C markerar Skogsvägen. (Modifierad med tillstånd från 

SGU. © Sveriges geologiska undersökning)  

Markanvändning Procentuell fördelning 

Tätort 12.2% 
Fritidsbebyggelse 7.4% 
Industri 5.9% 
Åkermark 9.1% 
Betesmark 4.5% 
Skogsmark 47.3% 
Hygge 7.9% 
Vatten 4.7% 
Grus och bergtäkt 0.5% 
Idrottsanläggning 0.4% 
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flest löper tre parallella bäckar genom isälvssedimen-

ten, se fig. 1. Detta nätverk av bäckar sammankopplar 

cirka tio dammar, naturliga och antropogena, av 

mindre storlek som ligger utspridda längs grundvatten-

magasinet. Grundvattenmagasinet gränsar längst i sö-

der mot Kvarndammen. 

 

2.4 Naturlig grundvattenbildning 
Vid en beräkning av den naturliga grundvattenbild-

ningen används nederbördsdata från SMHI. Närmsta 

väderstation som mäter nederbörden är Nävelsjö där 

den genomsnittliga nederbörden är 643 mm/år (SMHI 

2012). Den naturliga grundvattenbildningen räknas ut 

genom att mängden nederbörd som faller över grund-

vattenmagasinet subtraheras med evapotranspirationen 

och ytvattenavrinning (Fetter 2001). Ekenäs -

Kvarndammen är beläget på det sydsvenska höglandet 

och dess beräknade naturliga grundvattenbildning är 

280 mm/år (Länsstyrelsen 2012).  

 

3 Metod 
 

3.1 Brunnsinventering 
För att skapa en förståelse av hydrogeologin utfördes 

en brunnsinventering. Genom att mäta grundvattenytor 

i brunnar och korrigera dess höjd mot havsnivån kunde 

grundvattnets flödesriktning i de ytliga sedimenten 

kartläggas. Vid brunnsinventeringen användes samma 

metoder som SGU använder sig av; Brunnarnas posit-

ion fastställdes med en GPS av märket Garmin, modell 

Oregon. Brunnarnas diameter och höjden till brunnsrö-

rets överkant mättes med tumstock. Vid varje brunn 

användes ett par nya skyddshandskar. Mätningar av 

grundvattenytan gjordes med ett ljuslod. Lodet ren-

gjordes med rengöringsmedlet Javex och vatten inför 

varje mätning för att förhindra eventuellt medföljande 

föroreningar och mikroorganismer från att spridas 

mellan brunnarna. 

Önskvärt för att skapa en god hydrogeologisk mo-

dell var att få så många mätpunkter som möjligt ut-

spridda över hela formationen (Fetter 2001). Totalt 

mättes grundvattenytan i 29 brunnar, se fig. 3 och tab. 

2. Då Ekenäs-Kvarndammen är en öppen akvifär ut-

fördes brunnsinventeringen enbart inom formationen 

av isälvsmaterial. Något register om grävda brunnar 

finns ej för Vetlanda kommun. För att finna brunnar 

att utföra mätningar i kontaktades först fastigheter 

inom isälvsavlagringarna utan kommunalt vatten. En 

lista över fastigheter erhölls av Vetlanda kommun 

(Nordqvist 2012). Fastighetsägarna kontaktades via 

telefon eller dörrknackning och brunnsinventering 

utfördes sedan i de fall brunn fanns tillgänglig. De tre 

sanerade objekten: Glasbruket, Sågplanen och Skogs-

vägen, var av särskilt intresse vid brunnsinventeringen 

då det installerats 17 observationsrör för efterkontroll 

av vattenkvaliteten (PNN Ingenjörer AB 2010). Mer-

parten av dessa observationsrör är belägna i isälvs-

materialet och kunde användas för mätningar av 

grundvattenytan för grundvattenkartläggningen. Dess-

utom är en handfull observationsrör installerade för 

föroreningsundersökningarna av Pizzeria Ekenässjön, 

Beslag och metall AB samt vid en undersökning som 

Trafikverket utfört av bekämpningsmedlet diuron 

längs järnvägen (Nordqvist 2012). Brunnsinventering 

genomfördes i dessa områden i ett observationsrör vid 

Bilisten respektive pizzerian, i två observationsrör vid 

Beslag och metall AB samt i sex observationsrör längs 

järnvägen, se Fig. 3 för en överblick. 

Grundvatten flödar inom en akvifär från en punkt 

med högre grundvattentrycknivå till punkter i omgiv-

ningen med lägre grundvattentrycknivå. Genom att 

först räkna om uppmätta grundvattentrycknivåer från 

brunnsinventeringen till höjd över havet och sedan 

föra in dem i en karta kunde ekvipotentiallinjer och 

flödesriktningar bestämmas (Fetter 2001). Vid kon-

struktionen av kartan över grundvattenflödet inom 

Ekenäs-Kvarndammen lades stor vikt vid resultaten 

från brunnsinventeringen. För att uppskatta grundvat-

tenflödet utvärderades de uppmätta grundvattenytorna 

i kombination med markytans topografi. 

 

3.2 Brunnsarkivet 
SGU har sedan 1976 lagrat geologisk information om 

borrade brunnar i Sverige (Påsse 2008). Informationen 

lagras i en databas, det s.k. brunnsarkivet. I dessa upp-

gifter ingår lagerföljder som brunnsborraren rapporte-

rar till SGU (SGU 2012). Genom att begära ut lager-

följder från SGU’s brunnsarkiv inom Ekenäs -

Kvarndammen kunde information om de kvartära av-

lagringarnas mäktighet erhållas. 25,5% av Ekenäs-

Kvarndammens areal består av tätort, fritidsbebyg-

gelse och industri (länsstyrelsen 2012) och inom detta 

område finns cirka 100 borrade energibrunnar med 

lagerföljd från brunnsarkivet (SGU 2012). Merparten 

av brunnarna är belägna från Värnforsdammen och 

norrut, där den huvudsakliga bebyggelsen finns. 

Brunnsarkivet är därmed en god informationskälla för 

hur geologin ser ut inom främst den norra delen av 

Ekenäs-Kvarndammenakvifären. 

 

3.3 Georadar 
Markpenetreranderadar eller georadar är en undersök-

ningsmetod som kan användas för att fastställa sedi-

mentlagers mäktighet. En georadarprofil framställs 

genom att en sändare och en mottagare av radiovågor 

installeras bakom en bil. När instrumentet förs framåt 

skickar sändaren ut radiovågor av en förutbestämd 

frekvens. Dessa vågor penetrerar, refraktioneras och 

reflekteras av markytan och underliggande jordart eller 

berggrund. Mottagaren tar emot reflekterade radiovå-

gor som förändrat våglängd beroende på det material 

de passerat på färdvägen. Genom att sändare och mot-

tagare successivt förs framåt av bilen, ändras signalen  

och det skapas en profil av underlaget. (Reynolds 

2011) 

SGU har tidigare genomfört georadarundersök-

ningar i anslutning till grundvattenmagasinet Ekenäs-

Kvarndammen. Fem stycken georadarprofiler inom 

Markanvändning Procentuell fördelning 

Tätort 12.2% 
Fritidsbebyggelse 7.4% 
Industri 5.9% 
Åkermark 9.1% 
Betesmark 4.5% 
Skogsmark 47.3% 
Hygge 7.9% 
Vatten 4.7% 
Grus och bergtäkt 0.5% 
Idrottsanläggning 0.4% 
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Fig. 3. Översiktsbild över de 29 mätpunkterna för grundvattenytan utspridda i akvifären. Mätpunkternas exakta placering redo-

visas i tab. 2. (Modifierad med tillstånd från SGU. © Sveriges geologiska undersökning)  
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isälvssedimenten finns i SGUs databas. Dessutom 

finns fem georadarprofiler över moränlandskapet i 

direkt anslutning till isälvssedimenten. Tillsammans 

med brunnsinventeringen och information från 

brunnsarkivet kunde georadarprofilerna ge en första 

överblick av Ekenäs-Kvarndammens geometri. Geora-

darprofilerna presenteras i bilaga A . En karta över 

profilernas sträckning presenteras i Fig. 4. 

3.4 Borrsondering 
Baserat på de primära resultaten i form av brunnsin-

ventering och georadarprofiler gjordes ett urval av fem 

punkter som bedömdes intressanta för fortsatt under-

sökning. Delområden inom formationen där informat-

ion saknades vad gäller både brunnsinventering och 

georadar utsågs för vidare undersökning med borrson-

dering. Delområden där eventuella vattendelare existe-

rar och lokaler där isälvssedimenten misstänks ha stor 

mäktighet var av särskilt intresse vid urvalet för place-

ringen av borrsonderingarna. Sediment av större mäk-

tighet förväntas ha ett högre potentiellt uttag och even-

tuella vattendelare påverkar grundvattenflödet inom 

akvifären. Att finna punkter som förväntas styrka teo-

rin om en vattendelare och dessutom finna områden 

med högt potentiellt uttag var därför önskvärt inför 

urvalet av borrpunkter. Fem punkter valdes på dessa 

grunder.  

För varje vald borrpunkt kontaktades, ur säkerhets-

synpunkt, ledningsägare för elnät, VA-nät och övrig 

infrastruktur som eventuellt var berörd av undersök-

ningarna. Dessutom kontaktades fastighetsägare för att 

erhålla tillstånd att genomföra borrsonderingen. 

Borrsonderingen genomfördes med en borrband-

vagn av fabrikat Geomachine, modellnummer 65 GT 

combi. Borrningen genomfördes vid samtliga punkter 

med tvåtums slagsondering till dess att förmodat berg 

påträffats. Grundvattenytan mättes sedan med ljuslod i 

borrhålen och koordinater mättes med GPS Garmin, 

modell Oregon. Borrning utfördes även med skruvborr 

för att ta jordartsprov. Men vid samtliga punkter var 

isälvssedimenten av sådan grov fraktion att skruvbor-

ren ej kunde användas för att få ett ostört prov. Korn-

storlekarna för isälvsmaterialet som nämns i detta ar-

bete är därför en grov uppskattning. Uppskattningen 

baseras på de störda prover som togs i fält i samspråk 

med borringenjörerna, som utförde borrsonderingen. 

Se Fig. 5 för borrpunkternas ungefärliga placering. 

Tab. 3 innehåller borrpunkternas exakta koordinater. 

 

3.5 Vattenkvalitetsbestämning 
Vid bestämning av vattenkvaliteten kunde resultat från 

tidigare provtagningar användas. Provtagning har ut-

förts av VETAB i 19 brunnar vid 37 tidpunkter med 

avseende på pH, konduktivitet, vätekarbonat, fluor, 

klorid, kalcium, järn, kalium, magnesium, natrium, 

svavel, aluminium, arsenik, bor, barium, kadmium, 

kobolt, krom, koppar, kvicksilver, mangan, nickel, bly, 

antimon, tenn och zink.   

I samband med sanering av glasbrukstomten eta-

blerade länsstyrelsen åtgärdsmål för saneringen varav 

ett lyder enligt följande: ”Läckaget av föroreningar 

från områden skall reduceras såväl kortsiktigt som 

Fig. 4. Karta över georadarprofilernas positioner. Pilarna 

indikerar körriktningen vid undersökningen. (Modifierad 

med tillstånd från SGU. © Sveriges geologiska undersök-

ning)  

Fig. 5. Karta över borrpunkternas ungefärliga placering, se 

tab. 3 för exakta koordinater. (Modifierad med tillstånd från 

SGU. © Sveriges geologiska undersökning)  
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långsiktigt för att förebygga framtida risk för påverkan 

på grundvatten i ett sammanhängande geologiskt om-

råde och ytvatten(Ekenässjön samt dammar nedströms 

Glasbrukstomten)” (Paulsson 2008). För att uppnå 

detta åtgärdsmål genomfördes provtagning av grund-

vattenkvaliteten fyra gånger om året med start i juni 

2005, samt varje månad under saneringen från maj 

2007 till november 2008. Utöver detta genomförs ett 

efterkontrollprogram med målsättningen: ”Att verifi-

era att halten av de ämnen som uppmäts understiger 

Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten” 

(PNN ingenjörer AB 2010).  Vid efterkontrollen prov-

tags och analyseras grundvattenkvaliteten tre till fyra 

gånger om året i minst tre år efter avslutad sanering 

med start i februari 2009. (PNN ingenjörer AB 2010)  

Provtagning av vattenkvaliteten har utförts före, 

under och efter saneringsarbeten i brunn 13, se Tab. 2. 

Brunn 13 ligger nedströms Glasbrukstomten och prov-

tagning utförs av Vetlanda energi och teknik AB 

(Nordqvist 2012). Resultaten av dessa provtagningar 

presenteras i bilaga B och ligger till grund för slutsat-

sen i detta arbete. En utförligare analys hade varit 

önskvärd, då det finns ett stort underlag, men det lig-

ger utanför ramarna för detta arbete. 

 

3.6 Tillrinningsområdet 
Tillrinningsområdet för ett grundvattenmagasin kan 

definieras som det område där hela eller delar av den 

effektiva nederbörden bidrar till vattenmängden i ma-

gasinet. Beroende på hur stor del av den effektiva ne-

derbörden som tillförs magasinet kan tillrinningsområ-

den delas in, med inbördes fallande ordning, i en av 

följande tre kategorier: Primärt, sekundärt eller tertiärt 

tillrinningsområde. (Fetter 2001)  

SGU definierar tillrinningsområdena enligt föl-

jande (© Sveriges geologiska undersökning. 2012):  

Primärt tillrinningsområde till ett grundvat-

tenmagasin är den del eller de delar av till-

rinningsområdet där grundvattenmagasinet 

går i dagen och där hela eller den helt domi-

nerande delen av den effektiva nederbörden 

tillförs grundvattenmagasinet. 

Sekundärt tillrinningsområde till ett grund-

vattenmagasin är de delar av tillrinningsom-

rådet där grundvattenmagasinet inte går i 

dagen och varifrån hela eller den helt domi-

nerande delen av den effektiva nederbörden 

bedöms tillföras magasinet. 

Del eller de delar av tillrinningsområdet till 

ett grundvattenmagasin varifrån endast en 

del av den effektiva nederbörden tillförs 

magasinet. Till det tertiära tillrinningsområ-

det räknas t.ex. markområden ovan eller vid 

sidan av grundvattenmagasinet, varifrån 

läckage av vatten till magasinet sker eller 

bedöms kunna ske under särskilda betingel-

ser (avsänkning av grundvattennivån eller 

punktering av tätande lager genom markar-

beten eller dylikt). 

Det primära tillrinningsområdet för grundvatten-

magasinet definieras som området där isälvsavlagring-

ar ligger ytligt och avgränsades efter jordartskartan 

(Persson 2001).  

I detta arbete görs ingen urskiljning mellan sekun-

därt- och tertiärttillrinningsområde vilket hade varit 

önskvärt. Istället avgränsades det tertiära tillrinnings-

området efter höjddata och gränsen drogs baserat på 

den omkringliggande topografin. Nederbörd som faller 

över det tertiära tillrinningsområdet förväntas ledas till 

grundvattenmagasinet via ytvatten och grundvatten-

flöde. På detta sätt bidrar teoretiskt nederbörden över 

det tertiära tillrinningsområdet till grundvattenbild-

ningen i Ekenäs-Kvarndammen., men i beräkningar i 

detta arbete har ett bidrag till grundvattenbildningen av 

0 l/s använts.  

 

4 Resultat 
 
4.1 Brunnsinventering 
Resultaten från inventeringen presenteras i tab. 2. Höj-

dangivelserna är tagna från Vetlanda kommuns miljö-

kontrollprogram (VETAB 2009) för brunn 1-16 samt 

från trafikverkets diuronundersökning (Nordqvist 

2012) för brunn 17-22 . Höjdangivelserna för brunn 

23-29 är hämtade ifrån laserskannade flygbilder från 

lantmäteriet.  

Huvuddelen av brunnarna 1-16 är observationsrör, 

installerade vid saneringsarbetet av Glasbruket, Såg-

planen och Skogsvägen och förväntas vara borrade till 

berggrunden. Sedimentens mäktighet vid dessa brun-

nar ligger i intervallet 0,62-5,29 m. 

Brunnsinventeringen gav en handfull mätpunkter 

inom de södra, mer glesbebyggda, delarna av grund-

vattenmagasinet. Vid samtal med ägarna av de en-

skilda brunnarna nummer 27 och 28 framgick att sedi-

menten antagligen är mäktigare än brunnarnas upp-

mätta djup. Dessa punkter ger därmed endast indikat-

ioner om sedimentens totala mäktighet. 

 

4.2 Borrsondering 
Resultaten från borrsonderingen presenteras i Tab. 3. 

Samtliga borrsonderingar utfördes till dess att berg-

grunden påträffades, med undantag för borrpunkt 3. 

Jordlagrens tjocklek varierade mellan 1,97 m upp till 

12,77 m. Vid borrpunkterna 1, 4 och 5 påträffades 

stenig grusig sand i ett översta lager med ca 2 m mäk-

tighet. Under detta översta lager gick borrsonderingen 

lättare och sedimenten uppskattas ha övergått i finare 

kornstorlek. I borrhål 2 och 3 påträffades ingen grund-

vattenyta. Vid borrhål 3 nåddes ej fast berggrund. Bor-

ren klarade inte att fortsätta enligt borringenjörerna då 

krossat berg påträffats. Mäktigheten på zonen med 

krossat berg är okänd. 
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Tab. 2. Resultat från brunnsinventering där koordinater är angivna i SWEREF 99 TM. Rök syftar på brunnsrörets överkant. 

Tab. 3. Resultat från borrsondering. Koordinater är angivna i SWEREF 99 TM.  

Brunnsnu
mmer 

Brunnsnamn i 
fält 

X-
koordinat 

Y-
koordinat 

Rök (m ö 
my) 

Totaldjup 
(m) 

Gvy (m u 
rök) 

Rök (m ö 
h) 

Gvy över 
havet (m ö 

h) 

1 GVK 0414 6372280 501473 1.02 4,97 1,76 225,13 223,37 

2 GVK 0415 6372301 501531 0.55 2,94 0,95 225,29 224,34 

3 GVKB 0402 6372296 501421 0.09 3,06 1,77 226,26 224,49 

4 GVK 0412 6372374 501439 0.18 2,45 2,30 226,21 223,91 

5 GVK 0417 REF 6372430 501456 0.64 5,93 2,70 225,56 222,86 

6 GVK 0411 REF 6372429 501548 0.35 0,97 0,35 225,71 225,36 

7 GVK 0408 6372306 501039 1.06 3,97 1,87 220,41 218,54 

8 GVK 0409 6372260 501019 0.06 2,69 1,87 220,04 218,17 

9 GVK 0410 REF 6372242 501103 -0.09 3,60 1,79 222,44 220,65 

10 GVK 0402 REF 6371620 501321 0.45 5,44 2,99 225,34 222,35 

11 GVK 0401 6371632 501262 0.69 3,88 2,41 222,75 220,34 

12 GVK 0405 REF 6371529 501405 1.04 5,96 4,88 225,24 220,36 

13 GVKB 0401 6371301 501393 0.52 1,65 1,12 - - 

14 GVK 0407 6371390 501344 0.60 3,65 2,08 220,19 218,11 

15 GVK 0406 6371437 501312 1.00 3,99 2,12 220,93 218,81 

16 GVK 0404 6371507 501292 0.75 4,97 3,11 223,22 220,11 

17 0.0111 6369001 502131 0.34 3,72 2,99 204,8 201,81 

18 0.0106 6369012 502136 0.82 5,76 3,51 205,1 201,59 

19 0.0105 6369032 502150 0.77 4,29 3,38 205,2 201,82 

20 0.0104 6369038 502153 0.73 5,74 3,37 205,3 201,93 

21 0.0103 6369042 502154 0.56 3,81 1,86 - - 

22 0.0113 6369016 502115 0.86 3,92 3,51 204,9 201,39 

23 101 6372267 500998 0.86 1,65 0,85 221,16 220,31 

24 102 6371978 501344 0.49 3,94 2,65 226,15 223,50 

25 103 6371251 501445 0.46 3,90 1,73 221,60        219,87 

26 105 6371460 501312 0.45 3,54 2,09 - - 

27 106 6369716 502329 0.09 6,80 2,84 212,15 209,31 

28 107 6370289 502303 0.15 4,71 1,77 214,81 213,04 

29 MS m1 6372319 501236 1.08 4,00 2,50 226,23 223,73 

 

Namn X-
koordinat 

Y-
koordinat 

Totaldjup 
(m) 

Grundvatten
yta (m u MY) 

Höjd över 
havet (m) 

GVY, höjd över 
havet (m) 

1 6368910 502120 12.77 1.99 202,70 200,71 
2 6369742 501873 1.97 GVY ej påträffad 209,35 - 
3 6371029 502098 2.04 GVY ej påträffad 220,36 - 
4 6370388 502299 7.45 1.07 214,05 212,98 
5 6368869 502391 7.78 1.49 200,93 199,44 
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4.3 Grundvattenkemi 
Se bilaga B för resultat från VETAB’s provtagningar. 

De redovisade resultaten har valts ut då de vid flera 

mätningar överstiger livsmedelverkets gränsvärden, se 

punkt 3.5 för fullständig omfattning av de utförda 

provtagningarna. 

Enligt mätvärdena från brunn nummer 11, placerad 

nedströms glasbrukstomten och sågverket, uppfyller 

grundvattnet livsmedelverkets gränsvärden vid samt-

liga 37 provtagningar med avseende på bly och kvick-

silver, se bilaga B. Kloridhalten är dock överlag hög, 

ett medelvärde på 93,3 ml/l. Även kalciumhalten är 

överlag hög, 95,2 ml/l i medelvärde. Järnhalten varie-

rar stort vid mätningarna och överstiger livsmedelver-

kets gränsvärden vid ett flertal mätningar. Manganhal-

ten överstiger livsmedelverkets gränsvärden vid samt-

liga provtagningar med ett uppmätt medelvärde på 

2,45 ml/l mot livsmedelverkets gränsvärde på 0,050 

ml/l. Nickelhalten är överlag hög med ett medelvärde 

på 17,1 mg/l och överstiger vid 5 av 37 mätningar livs-

medelverkets gränsvärde. 

 

 

Fig. 6. En schematisk skiss över Ekenäs-Kvarndammens geometri. Georadarprofiler och brunnar som ligger grund för skapandet 

är utmärkta i skissen. (Modifierad med tillstånd från SGU. © Sveriges geologiska undersökning)  



13 

 

5 Tolkning och diskussion 
 

5.1 Grundvattenmagasinets geometri  
Först definierades grundvattenmagasinets laterala ut-

bredning utefter jordartskartan där gränsen för grund-

vattenmagasinet drogs utefter gränsen mellan isälvsav-

lagringar och sandig morän (Persson 2001). Avgräns-

ningen anses vara noggrant gjord och grundvattenma-

gasinets area bestämdes till 3,2 km2. 

När utbredningen var fastställd, önskades en hel-

täckande förståelse av isälvssedimentens geometri i 

Ekenäs-Kvarndammen området. Information samman-

vägdes från brunnsinventeringen, georadarundersök-

ningen, brunnsarkivet och borrsonderingen. De olika 

metoderna täcker in olika delar av grundvattenmagasi-

net. Brunnsarkivet ger exempelvis en god bild av geo-

login i dem tätbyggda delarna av grundvattenmagasi-

net i norr i höjd med sjön Ekenässjön. Information om 

de  me l le rs ta  och södra  de larna  av Ekenäs -

Kvarndammen täcks huvudsakligen in av georadarun-

dersökningen, brunnsinventeringen och slutligen borr-

sonderingen. Se Fig. 6 för en schematisk bild av geo-

metrin. 

Inom det bebyggda området i norr finns merparten 

av de brunnar som inventerades. Merparten av punk-

terna har uppmätta djup på ca tre meter, se tab. 2. En-

ligt lagerföljder i brunnsarkivet är sedimentens mäk-

tighet inom samma område mellan 4-21 m med de 

största mäktigheterna ca 150 m norr om Lillsjön (SGU 

2012). Huvudsakligen har sedimenten en mäktighet på 

3-7 m i det bebyggda norra området av Ekenäs-

Kvarndammen med enskilda områden med mäktigare 

avlagringar.  I höjd med borrhål 3, se Fig. 5, smalnar 

isälvsavlagringarna av och gränsar mot en drumlinfor-

mad morän i väst. I området kring borrhålet finns rik-

ligt med berghällar och vid borrsondering visade sig 

sedimenten ha en mäktighet på 2,04 m. Borrningen 

upphörde då krossat berg påträffats. Denna zon med 

krossat berg kan potentiellt vara vattenförande. Mäk-

tigheten och vattenföring antas dock vara av ringa be-

tydelse då inga mäktiga zoner av krossat berg upptäck-

tes vid övriga borrningar. Ingen grundvattenyta påträf-

fades och utifrån höjduppgifterna dras slutsatsen att 

det är en grundvattendelare som löper i öst-västlig 

riktning i området vid borrhål 3 och avskiljer den norra 

delen av Ekenäs-Kvarndammen från den mellersta och 

södra delen. 

I de södra delarna baseras slutsatserna huvudsakli-

gen på resultaten från borrsonderingen och georadar-

profilerna. Brunnsinventeringen gav i den södra delen 

bristfällig information då här fanns färre brunnar. Re-

sultaten från borrsonderingen krävdes därmed för att 

utvärdera dessa delar av Ekenäs-Kvarndammen.  

Georadarprofilerna 102, 103 och 106, se bilaga A, 

möts i en trevägskorsning ca 50 m ifrån där observat-

ionsbrunnarna nummer 17-22 är belägna. Dessa tre 

georadarprofiler indikerar samtliga ett sedimentdjup på 

10-15 m där profilerna möts. Även grusområdet där 

borrsondering nummer 2 utfördes indikeras ha sedi-

mentmäktigheter på 10-15 m av georadarprofil 103. 

Denna mäktighet stämmer ej överens med resultaten 

från borrhål nummer två som genomfördes ca 50 m 

norr om vägen. Borrningen visade att sedimenten där 

hade en lokal mäktighet på ca två meter. Detta tros 

bero på berggrundens varierande morfologi och ett 

område nordväst om borrsondering nummer 2 förmo-

das ha sediment av mindre mäktighet. Öster om obser-

vationsbrunnarna nummer 17-22 indikerar georadar-

profil 110 sedimentmäktigheter på ca 15 m.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de mäktigaste 

isälvsavlagringarna finns i de södra delarna av grund-

vattenmagasinet. Här har sedimenten en genomgående 

mäktighet på ca 7-8 m med stråk av mäktigare sedi-

ment med en maximal mäktighet på ca 15 m. 

 

5.2 Grundvattenflöde 
Grundvattennivåerna i en öppen akvifär följer till stor 

del markytans topografi (Fetter 2001) och resultaten 

från brunnsinventeringen styrker detta, se Tab. 2. En 

generell bild kan därmed erhållas enbart genom att 

studera topografin inom Ekenäs-Kvarndammen men 

sammanvägt med de utförda undersökningarna ökas 

säkerheten. För att konstruera grundvattenkartan skap-

ades först en grundvattennivåkarta över Ekenäs-

Kvarndammen, se Fig. 7. I denna har ekvipotentiallin-

jers position uppskattats och ger en grov bild av grund-

vattenförhållandena. 

 Vid inventeringen uppmättes de högsta grund-

vattennivåerna i de nordöstra delarna av grundvatten-

magasinet vid Skogsvägen. Härifrån är grundvattenflö-

det huvudsakligen västerut mot sjön Ekenässjön. Inom 

den norra delen av grundvattenmagasinet är den största 

skillnaden i tryckpotential ca 7 m från öst till väst. 

Fig. 7. Grundvattennivåkarta över Ekenäs-Kvarndammen. 

Kartan visar ekvipotentiallinjernas uppskattade lägen. 

(Modifierad från SGU med deras tillstånd, © Sveriges geo-

logiska undersökning) 
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Söder om grundvattendelaren i grundvattenmagasi-

net Ekenäs-Kvarndammen är den huvudsakliga flö-

desriktningen söderut. Ifrån brunn 28 är grundvattnets 

flödesriktning sydlig mot brunn 27 och vidare mot 

området längs järnvägen med brunnarna 17-22. Skill-

naden i grundvattennivå inom den södra och mellersta 

delen av grundvattenmagasinet är ca 15 m från brunn 

28 i norr till borrpunkt 5 i söder. 

Grundvattenkartan presenteras i Fig. 8. Pilarna 

representerar grundvattenflödet på stor skala och lo-

kala avvikelser förväntas. Exempelvis indikerar topo-

grafin att grundvattnet längs de östliga och västliga 

gränserna mot moränmarken har en rörelseriktning in 

mot de centrala delarna av grundvattenmagasinet ifrån 

moränen. 

 

5.3 Tillrinningsområde 
Vid vår avgränsning bestämdes arean av det primära 

tillrinningsområdet till 3,2 km2 och det tertiäratillrin-

ningsområdet till 9,1 km2. Se Fig. 9 för utbredningen 

av dessa.  

Nederbörd som faller över det tertiära tillrinnings-

området kommer i viss mån att bidra till grundvatten-

bildningen. Hur stor mängd av denna nederbörd som 

faktiskt bidrar till grundvattenbildningen är svår att 

uppskatta och är beroende av många faktorer, exem-

pelvis årstid och ytvattenavrinning. Ett flertal mindre 

ytvattendrag löper från det omkringliggande morän-

landskapet och skär igenom Ekenäs-Kvarndammen. 

Dessa antas ej bidra till grundvattenbildningen då de 

har en dränerande eller neutral inverkan på grundvatt-

net. 

Fig. 8. Grundvattenkarta för Ekenäs-Kvarndammen. Huvudsakliga flödesriktningen markerad med blåa pilar. Grundvattendelare 

markerad med prickad lila linje. (Modifierad från SGU med deras tillstånd, © Sveriges geologiska undersökning) 
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Fig. 9. Tillrinningsområden för Ekenäs-Kvarndammen, ritad på kombinerad jordarts/höjdkarta. Heldragen linje markerar det 

primära tillrinningsområdet och streckad linje markerar gränsen för det tertiäratillrinningsområdet. (Modifierad från SGU med 

deras tillstånd, © Sveriges geologiska undersökning) 
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5.4 Potentiellt grundvattenuttag 
Den naturliga grundvattenbildningen för det primära 

tillrinningsområdet är 280 mm/år. (länsstyrelsen 2012) 

Ett teoretiskt hållbart uttag ur ett grundvattenmaga-

sin begränsas av grundvattenbildningen och infiltrat-

ionsområdets yta. Det maximala teoretiska uttaget är 

43 ,6  l / s  fö r  g rund va t ten magas ine t  Ekenäs -

Kvarndammen enligt VISS - Vatteninformationssy-

stem för Sverige (Länsstyrelsen 2012). Beräkningar i 

detta arbete skiljer sig från denna uppgift. 

Enligt arbetets avgränsning av grundvattenmagasi-

net så har isälvsavlagringarna en yta på 3,2 km2 och 

tillrinningsområdena en total yta på 12,3 km2, jämfört 

med VISS area för Ekenäs-Kvarndammen på 4,91 km2 

(länsstyrelsen 2012). Förutsatt att bidraget till grund-

vattenbildningen från infiltrationsområdet utanför det 

primära är 0 l/s, ger detta en uppskattad naturlig 

grundvattenbildning på ca 28 l/s för hela Ekenäs-

Kvarndammen. Vid ett uttag av grundvatten kan en 

infiltration från ytvattendragen och omkringliggande 

morän induceras vilket ger ett större teoretiskt sett 

möjligt uttag. För att beräkna uttagsmöjligheterna mer 

exakt bör provpumpningar genomföras. 

Uttagsmöjligheterna inom grundvattenmagasinet 

varierar. Det generella grundvattenflödet i den södra 

delen av Ekenäs-Kvarndammen är söderut och även de 

mäktigaste sedimenten återfinns i de södra delarna. 

Den största tryckskillnaden i grundvattenytan sker från 

de mellersta delarna i höjd med borrpunkt fyra och 

söderut mot borrpunkt ett och fem, med en tryckskill-

nad på ca 15 m. Mäktiga sediment och en stor 

tryckskillnad ger goda uttagsmöjligheter (Fetter 2001). 

Kombinerat leder detta till att det område med gynn-

sammast uttagsmöjligheter bedöms vara i de allra syd-

ligaste delarna av grundvattenmagasinet i höjd med 

Tällerda och borrpunkterna 1 och 5, se Fig. 10. 

Goda uttagsmöjligheter uppskattas även finnas i ett 

centralt stråk sett från borrpunkt fyra ner mot borr-

punkterna 1 och 5. Här är sedimenten av relativt stor 

mäktighet på ca 7-8 m vilket bör ge goda uttagsmöjlig-

heter. 

I de norra delarna av grundvattenmagasinet är 

grundvattenflödet åt väster och här återfinns de mäk-

tigaste isälvsavlagringarna angränsande till sjön Eke-

nässjön. Därmed antas dem gynnsammaste kvantita-

tiva uttagsmöjligheterna i de norra delarna återfinnas i 

ett nord-sydligt stråk angränsande till sjön.  

Se Fig. 10 för en uppskattning av det möjliga 

grundvattenuttaget. Värdena som anges är en grov 

uppskattning av var det finns goda eller mindre goda 

möjligheter för grundvattenuttag. 

 

5.5 Vattenkvalitet och risk för kvalitets-
problem 

En fullständig analys av vattenkvaliteten ligger utanför 

ramarna för detta arbete. Slutsatsen dras enbart på mät-

ningar i brunn 11 som ligger i den norra delen ned-

ströms Glasbrukstomten, se tab. 2.  

Saneringsarbetena som utförts på Glasbrukstomten, 

Sågverket och Skogsvägen har alla genomförts med 

avseende på bly och arsenik (Paulsson 2008). Dessa 

grundämnen förväntades vara de som utgör det största 

hotet mot grundvattnets kvalitet inom Ekenäs-

Kvarndammen men provtagningsresultaten visar att de 

största hoten utgörs av nickel, järn och mangan.  

Grundvattnets kvalitet ska uppfylla livsmedelverkets 

dricksvattenföreskrifter enligt målen för saneringsar-

betets efterkontrollprogram (PNN ingenjörer AB 

2010). En nivå som grundvattnet idag ej uppnår, då 

grundvattnet är otjänligt med avseende på nickel och 

tjänligt med anmärkning på järn och mangan. (Statens 

livsmedelsverks författningssamling 2001) 

Desto längre tid ett grundvatten står i kontakt med 

en föroreningskälla desto högre koncentrationer av 

föroreningen kommer att överföras till vattnet (Fetter 

2001). Isälvssediment har en hög hydraulisk kondukti-

vitet och därmed en god vattenföring vilket leder till 

att grundvattnet inte står i kontakt med föroreningar 

under längre tidsrymder. Den höga hydrauliska kon-

duktiviteten leder dock även till att utsläpp snabbt 

transporteras vidare i grundvattenmagasinet. 

Inom Ekenäs-Kvarndammen finns idag inga 

dricksvattenförekomster (länsstyrelsen 2012). Eventu-

ella risker för kvalitetsproblem är främst av intresse 

för att uppnå miljömålet för grundvatten av god kvali-

tet (Naturvårdsverket 2011a). Transporter på järnvä-

gen och väg 31 som löper längs isälvssedimentens 

sträckning och markanvändning i form av industrier 

samt grus- och bergtäkter utgör potentiella framtida 

kvalitetshot mot grundvattenkvaliteten och därmed 

även miljömålen. 

 

6 Felkällor 
 

Geometrin av isälvssedimenten har uppskattats genom 

de resultat som funnits tillgängliga under arbetets gång 

och representerar en tolkning som gjorts av hur geolo-

gin ser ut. Avvikelser kan lätt förekomma då berggrun-

den och därmed isälvsavlagringarnas mäktighet inom 

grundvattenmagasinet har en varierande morfologi 

som är svår att uppskatta.  

Höjdangivelserna för brunnarna i arbetet är fast-

ställda med olika metoder och detta innebär att felmar-

ginalerna är olika för de olika metoderna. Detta har 

medfört problematik vid placeringen av ekvipotential-

linjerna i grundvattenmagasinet och dess lägen är där-

för ungefärliga. 

En kvantifiering av mängden nederbörd från det 

tertiäratillrinningsområdet som bidrar till grundvatten-

bildningen ges ej i detta arbete. Detta då det hade 

krävts vidare undersökning av grundvattenförhållan-

den och hydraulisk konduktivitet i moränen och flö-

desberäkningar för ytvattendragen. Gränsen är dock av 

intresse vid exempelvis föroreningsspridning eller fort-

satta undersökningar, då en förorening som sprids 

inom tillrinningsområdena förväntas påverka grund-

vattnet i Ekenäs-Kvarndammen negativt. 
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Fig. 10. Bedömd uttagsmöjlighet av grundvatten ur akvifären. Värdena är grova uppskattningar. (Modifierad från SGU med 

deras tillstånd, © Sveriges geologiska undersökning) 

Grundvattenkartan baseras i de södra delarna av 

grundvattenmagasinet på ett fåtal punkter och flö-

desriktningarna representerar den generella riktningen 

av grundvattenflödet. Sett i mindre skala kan avvikel-

ser förekomma där grundvattenflödet ej överensstäm-

mer med grundvattenflödeskartan beroende på topo-

grafi och geologi.  

Uppskattningen av grundvattenkvaliteten är base-

rad på mätningar enbart i en brunn. Önskvärt är att 

göra en bedömning baserat på fler mätpunkter för att 

fastställa vattenkvaliteten. Även en analys av vatten-

kvaliteten i den södra delen hade varit önskvärd. 



 

 

7 Slutsatser 
 

Ekenäs-Kvarndammen utsträckning har avgrän-

sats och dess area är 3,2 km2. Isälvssedimentens 

mäktighet varierar inom grundvattenmagasinet 

från ca 1 m till en maximalt uppskattad mäktig-

het på 15 m med en ökande mäktighet söderut. 

En grundvattendelare avskiljer den norra tätbe-

byggda delen från de södra delarna av grund-

vattenmagasinet. Grundvattenflödet har i de 

norra delarna huvudsakligen västlig riktning 

och söder om grundvattendelaren en sydlig 

riktning. 

Goda uttagsmöjligheter finns i stora delar av 

grundvattenmagasinet med de största uttags-

möjligheterna i de sydligaste delarna. Ett upp-

skattat maximalt uttag är 28 l/s förutsatt att 

grundvattentillrinningen från det tertiära infilt-

rationsområdet är noll.  

Det primära tillrinningsområdet har en area på 

3,2 km2 och det tertiäratillrinningsområdet en 

area på 9,1 km2. 

Grundvattenkvaliteten misstänks vara otjänlig. 

Provtagningar visar på höga nickel-, järn- och 

manganhalter.  

 

8 Tackord 
 

Tack till mina handledare Mattias Gustafsson, Peter 

Dahlqvist och Charlotte Sparrenbom. Även stora tack 

till Pernilla Nordqvist vid Vetlanda kommun. 



19 

 

9 Referenser 
 

Fetter, Charles Willard (2001). Applied hydrogeology. 

 4. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall. 598 

 pp. 

 

Hoekstra, A. Y. & Chapagain, A. K. Water footprints 

 of nations: Water use by people 

 as a function of their consumption pattern.  In

 tegrated Assesment of Water Resources and 

 Global Change -- A North-South Analysis, 

 2007. Kluwer Academic Publishers, 35-48. 

 

Kislev, M. E., Hartmann, A. & Galili, E. 2004: Archa-

 eobotanical and archaeoentomological evidence 

 from a well at Atlit-Yam indicates colder, more 

 humid climate on the Israeli coast during the 

 PPNC period. Journal of Archaeological Sci-

 ence, 31, 1301-1310. 

 

Länsstyrelsen. 2012: Ekenäs-Kvarndammen.  

 Tillgänglig: 

 http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID

 =SE637277- 145359&userProfileID 

 =3&generatePDF=true  [Accessed 2 april 

 2012]. 

 

Naturvårdsverket 2011a: Sveriges miljömål, Stock

 holm, Naturvårdsverket. Tillgänglig på Internet: 

 http://www.naturvardsverket.se/Documents/pub

 likationer6400/978-91-620-8519-3.pdf 

 

Naturvårdsverket 2011b: Miljömålen på ny grund: 

 Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning 

 av miljökvalitetsmålen 2011 [Elektronisk  re-

 surs], Stockholm, Naturvårdsverket. Tillgäng-

 lig på Internet: 

 http://www.naturvardsverket.se/Documents/pub

 likationer6400/978-91-620-6420-4.pdf 

 

Nordqvist, P. 2012: Samtal. Vetlanda, miljö och bygg-

 förvaltningen. 

 

Paulsson, A. 2008: Regionalt program för efterbehand-

 ling av förorenade områden i Jönköpings län 

 2009-2013. In: Miljö- och samhällsbyggnads-

 avdelningen (ed.). Jönköping: Länsstyrelsen i 

 Jönköpings län. 251pp. 

 

Persson, L. 1989. Berggrundskartan 6F Vetlanda SV 

 och SO. Beskrivning, Uppsala, SGU. 

 

Persson, M. 2001: Jordartskartan 6F Vetlanda SV. 

 Beskrivning till jordartskartan 6F Vetlanda. 

 Sveriges Geologiska Undersökning. Serie Ae. 

 Uppsala: SGU. 

 

Persson, M. 2001: Jordartskartan 6F Vetlanda SV, 

 Uppsala, SGU. 

 

PNN Ingenjörer AB. 2010: Vetlanda Energi & Teknik 

 AB Lättebo 1:222 med flera, Vetlanda Kn Sa-

 neringsentreprenad Glasbrukstomten.  

 Tillgänglig: 

 http://www.vetlandaenergi.se/download/18.31d

 3860312677ba9d4e80001268/Slutrapport+Glas

 brukstomten.pdf [Accessed 2010-01-22]. 18pp. 

 

Påsse, T., Kim-Andersson, A. 2008: Sveriges geolo-

 giska undersökning : 150 år i samhällets tjänst: 

 undersökningen, uppdragen, människorna, 

 Uppsala, Sveriges geologiska undersökning. 

 185pp. 

 

Reynolds, J. M. 2011: An introduction to applied and 

 environmental geophysics, Wiley. West Sussex, 

 UK. 544 pp. 

 

Shiklomanov, I. A. 1993: World fresh water resources. 

 In: GLEICK, P. H., ed. Water in crisis; a  guide 

 to the world's fresh water resources. Oxford 

 University Press, New York, United States, 13-

 24. 

 

Smhi. 2012: Normalvärden för nederbörd för 1961-

 1990 Tillgänglig: 

 http://data.smhi.se/met/climate/time_series/mon

 th_year/normal_1961_1990/SMHI_month_year

 _normal_61_90_precipitation_mm.txt. 

 

Statens livsmedelsverks författningssamling 2001. 

 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

 SLVFS 2001:30. Tillgänglig: 

 http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning

 /2000-2005/2001_30_omtryck.pdf [2012-04-

 20] 

 

© Sveriges geologiska undersökning. 2012. Uppsala. 

 

Vetlanda Energi Och Teknik Ab (Vetab), 2009: Miljö-

 kontrollprogram för grundvatten på Glasbruks-

 tomten, Sågplanen och Skogsvägen i Ekenäs-   

 sjön, Vetlanda kommun. Vetlanda. 

 

WWF. 2012 Varje svensk konsumerar 39 badkar vat-

 ten varje dag Tillgänglig: 

 http://www.wwf.se/press/1188169-varje-

 svensk-konsumerar-39-badkar-vatten-varje-dag 

 [Accessed 2 april 2012.] 



20 

 

Bilaga A. Georadarprofiler 

Fig. 11. Georadarprofilerna i ordning från vänster till höger: 102, 

103, 106, 109, 110. (© Sveriges geologiska undersökning. 2012) 
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Bilaga B. Provtagningsresultat 

Tab. 4. Ämneshalter uppmätta vid analys av vattenprov taget i brunn 13. Modifierad från sammanställning av mätvärden utförd 

av Per Johansson vid Vetlanda energi och teknik AB (Nordqvist 2012). 

Datum Cl Ca As Fe Mn Ni Pb 

 mg/l mg/l ug/l mg/l ug/l ug/l ug/l 

2005-06-20 99 76.1 1 0.0656 138 18.6 4.65 

2005-08-30 75 75.2 1 0.0294 1030 67.9 1.13 

2005-11-17 61 73.7 1.36 0.0295 1190 8.97 0.888 

2006-02-27 250 113 3.5 0.0254 1120 11 1.62 

2006-05-23 160 101 0.5 0.0213 954 3.3 1.72 

2006-08-28 58 165 3.19 0.248 894 11 1.06 

2006-10-30 32 107 1.95 0.438 753 11.1 2.07 

2007-03-01 100 86.6 1 0.103 1230 4.89 0.317 

2007-05-21 100 80.9 1.6 0.0302 248 11.6 0.477 

2007-06-15 110 79.5 0.5 0.151 1490 48.4 1.49 

2007-07-02 86 98.9 1.22 0.18 1320 47.4 1.49 

2077-08-13 66 99 0.5 0.0935 830 5.95 0.469 

2007-09-18 52 73.8 0.5 0.339 1710 8.2 0.487 

2007-10-08 56 80.1 1.49 0.453 1830 7.38 0.886 

2007-11-05 69 70.6 1.22 0.408 1850 6.72 0.666 

2007-12-12 93 11.6 0.72 0.0125 174 3.2 0.105 

2008-01-23 100 115 1.05 0.0303 2110 18.3 0.327 

2008-02-25 110 110 1.6 0.0755 2200 17.8 0.815 

2008-03-28 94 111 1.32 0.0278 2530 19.9 0.595 

2008-04-28 120 111 1.08 0.0325 2650 47.3 1.14 

2008-05-28 120 21.6 0.5 0.526 104 1.98 1.03 

2008-06-16 130 101 1.02 0.0357 2810 11 0.305 

2008-07-07 97 92.4 1 0.045 2620 8.12 0.239 

2008-08-25 98 176 1.4 0.323 3130 14.4 0.854 

2008-09-22 81 145 1.34 0.22 3510 13.4 0.715 

2008-10-22 93 121 0.5 0.116 4620 14.2 0.959 

2008-11-24 91 111 1.39 0.13 4690 13.2 0.471 

2009-02-05 54 94.5 0.5 0.0253 4380 12.6 0.448 

2009-05-06 73 99.6 0.5 0.0523 5680 12.2 0.84 

2009-08-10 91 101 0.5 0.0526 5820 11.5 0.751 

2009-11-09 100 109 0.5 0.176 6860 18.2 0.528 

2010-03-01 90 93.4 0.5 0.305 4800 7.18 2.44 

2010-05-04 110 101 1.74 0.801 4560 7.93 2.54 

2010-09-01 100 106 3.59 4.23 4720 83.3 5.88 

2010-11-10 71 84.7 0.5 0.0893 2580 7 0.793 

2011-03-07 90 74.4 1.74 1.43 2050 8.54 0.683 

2011-06-07 71 53.6 3.68 30 1610 9.44 0.621 

        

Medel 93.3 95.2 1.3 1.1 2453.9 17.1 1.1 

Max 250.0 176.0 3.7 30.0 6860.0 83.3 5.9 

Min 32.0 11.6 0.5 0.0 104.0 2.0 0.1 

Median 93.0 99.0 1.1 0.1 2050.0 11.1 0.8 

        

SLV’s 
gränsvärden 

100 100 10 0.200 50 20 10 

        

Antal prov 37 37 37 37 37 37 37 
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