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Anna Månsson, Geologiska institutionen, Lunds universitet, Sölvegatan 12, 223 62 Lund, Sverige.  

E-post: annamansson.86@gmail.com  

Sammanfattning: Under våren 2013 har en hydrogeologisk kartering gjorts av grundvattenmagasinet Hultan i Sjö-

bo kommun, södra Skåne. Projektet har utförts på uppdrag av Sveriges geologiska undersökning som en del i arbe-

tet med ett av Sveriges miljömål; Grundvatten av god kvalitet. Undersökningen har innefattat brunnsinventering av 

enskilda brunnar i området, provtagning och analys av grundvattnet i två mätpunkter, borrning, flödesmätning i 

några av ytvattnen i området samt studie av jordartskartan, topografiska kartan och tidigare rapporter från området.  

I den västra halvan av området visar resultaten två flödesriktningar. I väster är flödesriktningen västerut mot Vomb-

sjön och i söder är flödesriktningen söderut mot Björkaån. Flöde har detekterats mellan grundvattenmagasinet Hul-

tan och Björkaån samt mellan Vombsjön och grundvattenmagasinet. En vattendelare har lokaliserats utifrån topo-

grafi i områdets mitt. Vattendelaren har en nordväst-sydostlig riktning som i öst böjer av mot söder. Vattenkvalite-

ten är enligt SLVFS 2001:30 (SLV 2011) tjänligt med anmärkning med avseende på turbiditet, oxiderbarhet, färg 

och järn. Magasinets tillrinningsområde har avgränsats utefter topografi samt jordarter till ett område som omfattar 

totalt 9,8 km2. Till största delen är tillrinningsområdet beläget i Torpbäckens avrinningsområde.  
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Hydrogeologic mapping of Hultan, Sjöbo municipality 

ANNA MÅNSSON 

Månsson, A., 2013: Hydrogeologic mapping of Hultan, Sjöbo municipality. Dissertations in Geology at Lund Uni-

versity, No. 355, 24 pp. 15 hp (15 ECTS credits).  
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Abstract: During spring 2013 mapping of the ground water has been done in Hultan in Sjöbo municipality, south 

Scania. The project is an assignment from Geological Survey of Sweden as a part of the work with one of Sweden´s 

environmental quality objectives; Groundwater of good quality. The study has included inventory of private wells 

in the area, a collection of samples and analysis thereof of the groundwater in two wells, drilling and seepage flux 

measurements in some of the surface waters in the area. The study also included examination of geological maps of 

soils and bedrock as well as topographic map and various reports from the area. 

The results show groundwater flow towards the stream Björkaån in the south and towards west and the Lake 

Vombsjön in the western part of the area. Flow has been detected between the groundwater and the stream Björka-

ån and between Lake Vombsjön and the groundwater. From the topography in the area, a water divide was found in 

the center. The water divide has a northwest- southeast direction and in the east it bends towards south. The ground-

water quality is according to SLVFS 2001:30 (SLV 2001) good enough as drinking water with remarks concerning 

turbidity, oxidizability, color and iron. The groundwater catchment was defined by topographic and soilmaps to an 

total area of 9.8 km2. The catchment is to a large extent situated in the stream Torpbäcken catchment area. 
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1  Syfte och inledning 
 

1.1 Inledning 
Enligt Nordström (2005) blir var femte människa på 

jorden sjuk på grund av förorenat dricksvatten. Det 

kanske känns som ett problem som endast existerar 

utanför Sverige? Faktum är att på grund av olika 

mänskliga aktiviteter har ett antal vattenförekomster 

förorenats i Sverige. Även kommande klimatföränd-

ringar hotar att försämra dricksvattenkvaliteten i fram-

tiden (Lörmyr 2010). Detta är viktiga anledningar till 

att våra drickvattenresurser måste kartläggas så att de 

kan skyddas. 

 Ungefär hälften av Sveriges dricksvatten är grund-

vatten och återstående halva kommer från ytvatten 

(Nordström 2005). För att kunna skydda Sveriges 

grundvatten måste information om grundvattenresur-

serna inhämtas och sammanställas. Detta är ett omfat-

tande arbete men en viktig del i arbetet med att skapa 

en hållbar vattenförsörjning. 
 

1.2 Bakgrund  
Undersökningen utförs på uppdrag av och i samarbete 

med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). SGU 

är en statlig expertmyndighet vad gäller berg, jord och 

grundvatten. Myndighetens största uppgift är att förse 

samhället med geologisk information. Bland SGUs 

uppdrag finns ansvar för Sveriges nionde miljökvali-

tetsmål; Grundvatten av god kvalitet (SGU 2012).  

 Miljökvalitetsmålen är en del i Sveriges miljömåls-

system som bygger på ett generationsmål, fjorton 

etappmål och sexton miljökvalitetsmål. För att bättre 

definiera miljökvalitetsmålen publicerades förtydligan-

de, så kallade preciseringar av målen våren 2012. Var-

je år genomförs en uppföljning av alla miljökvalitets-

mål med en bedömning om målen kommer att nås till 

år 2020 (Statens naturvårdsverk 2013a och Statens 

naturvårdsverk 2013b). I Naturvårdsverkets årliga 

uppföljning 2013 (a) redovisas att endast ett av miljö-

kvalitetsmålen bedöms vara uppnått till år 2020, målet; 

Skyddande ozonskikt. 

 Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet är 

formulerat så att grundvattnet ska utgöra en säker och 

hållbar dricksvattenresurs som även ska medverka till 

att växter och djur i vattendrag och sjöar kan leva i en 

god livsmiljö. För att förtydliga målet har sex precise-

ringar satts upp som berör grundvattnets kvalitet, nivå-

er, kemiska status, kvantitativa status samt bevarande 

av naturgrusavlagringar och utströmmande grundvat-

tens kvalitet (Naturvårdsverket 2013). 

 SGUs miljömålarbete utgörs av uppföljning och 

redovisning av målet, samarbete med andra myndighe-

ter för att skydda grundvattenresurser, insamling av 

data samt i allmänt arbeta för att målet ska nås. En del 

av arbetet med miljökvalitetsmålet utgörs av kartlägg-

ning av Sveriges grundvattentillgångar. Materialet kan 

sedan ligga till grund för beslut om skyddsåtgärder 

eller vid samhällsplanering för att långsiktigt främja en 

hållbar dricksvattenförsörjning (SGU 2012). 

 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att med hydrogeologiskt fokus 

kartera en isälvsavlagring i området Hultan. Området 

är beläget i Skåne län i Sjöbo kommun, söder om 

Övedskloster i anslutning till Vombsjön, se Figur 1. 

Projektets primära uppgift är att undersöka magasinets 

flödesbild och geometri genom att kartlägga grundvat-

tennivåerna i området. Undersökningen kommer även 

att belysa om grundvattnet och delar av omgivande 

ytvatten har kontakt och kan därför utgöra underlag för 

bedömning av preciseringen utströmmande grundvat-

Figur 1. Översiktskarta för undersökningsområdets geografiska läge. Området ligger mellan väg 11 och 104. 

Underlagskarta från ©Lantmäteriet [i2012/927] 
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ten i det nionde miljökvalitetsmålet Grundvatten av 

god kvalitet. 

 Projektet har som målsättning att besvara följande 

sex frågeställningar: 

 1. Vilken utbredning har grundvattenmagasinet, 

var finns vattendelare och hur ser flödesbilden ut? 

 2. Var finns grundvattenmagasinets tillrinningsom-

råde? 

 3. Hur stort är tillrinningsområdet, primärt samt 

sekundärt och tertiärt? 

 4. Sker flöde till eller från Vombsjön och varierar 

detta i grundvattenmagasinets olika delar? 

 5. Sker flöde mellan Björkaån och grundvattenma-

gasinet och i vilken riktning? 

 6. Uppfyller grundvattnet kraven för dricksvatten-

kvalitet enligt SLVFS 2001:30? 

 

2 Områdesbeskrivning 
 

2.1 Geografi 
Hultan är beläget i Sjöbo kommun i södra delen av 

Skåne län. Undersökningsområdet har en total area på 

5,6 km2. I områdets sydvästra del ligger byn Vressel 

och i nordöst Torps by. I väster begränsas området av 

Vombsjön (se Figur 2). Området högsta punkt finns 

centralt i öster, ca. 50 m ö.h. och lägsta punkt är 

Vombsjön på ca. 20 m ö.h. I området finns mestadels 

skogsmark men även verksamhetsområden såsom en 

fiskodling och ett nedlagt sågverk. Även åkermark och 

betesmark förekommer inom området (Magnusson et 

al. 2008) . 

 

2.2 Geologi 
Större delen av undersökningsområdet är beläget i 

Vombsänkan som karaktäriseras av mäktiga jordlager. 

Isälvsavlagring är den dominerade jordarten i området 

(Daniel 1992). Enligt Erlström et al. (2004) är berg-

ytan belägen i höjd med havet. Undersökningsområ-

dets sydvästra del utgörs av Vombsänkan och dess 

avlagringar medan en mindre del i nordöst är belägen i 

Fyledalens förkastningszon.  

 

2.2.1 Berggrund 
Skånes berggrund präglas av en tektonisk zon, kallad 

Tornquistzonen, som löper från Svarta havet i sydost 

till Nordsjön i nordväst. Regionalt inom zonen i Skåne 

finns Fyledalens förkastningszon som är ett av flera 

rörelsesystem som delar upp södra Skånes berggrund i 

flera berggrundsblock. Ett av berggrundsblocken är 

Vombsänkan, vars norra sida gränsar till Fyledalens 

förkastningszon. Vombsänkan är ett nedsänkt urbergs-

Figur 2. Figuren visar jordarterna i området samt undersökningsområdets avgränsning med svart linje. Avgränsningen är ur-

sprungligen gjord av SGU. Kartan är modifierad efter © Sveriges geologiska undersökning.  
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block som överlagras av mäktig sedimentär berggrund 

som ofta är dåligt konsoliderad och lättvittrad 

(Erlström et al. 2004).  

Ytberggrunden i undersökningsområdet är av sedi-

mentärt mesozoiskt ursprung, se Figur 3. En deforma-

tionszon skär igenom området i nordvästlig-sydostlig 

riktning och utgör gränsen mellan två bergarter. I syd-

väst finns den kretaceiska Vombformationen som ofta 

är sandig och vattenförande. I nordöst utgörs berg-

grunden av ospecificerad sandsten, siltsten, lera och 

kol från jura- undre krita (Erlström et al. 2004). 

 

2.2.2 Jordarter 
På undersökningsområdet finns enligt Daniel (1992) 

främst isälvssediment men även sand, svämsediment, 

kärr och flygsand, se Figur 2. Isälvsavlagringen ingår i 

ett sammanhängande system av isälvsavlagringar kal-

lat Vomb-Sjöbofältet. För Hultan utgörs de ytliga lag-

ren i de centrala delarna av sand medan i nordväst har 

erosion lett till att grus dominerar. Jorddjupet i områ-

det varierar mellan 20 och 40 meter (Daniel 1992). 

 Daniel (1992) menar att Vomb-Sjöbofältets upp-

byggnad indikerar ett komplext bildningssätt, vilket 

bland annat innebär att lera periodvis kunnat avsättas i 

öppet vatten. Dock har de ytligare delarna avsatts som 

ett sandur i grunt vatten i ett dödislandskap där bland 

annat dödis gett upphov till Vombsjösänkan. Det kom-

plexa bildningssättet avspeglar sig i de lagerföljder 

som Svensson (2010) visar från borrningar strax utan-

för områdets södra delar, där lager med lera och silt 

funnits i sand. Lagerföljder från samma undersökning 

(Svensson 2010) visar att sand dominerar inom under-

sökningsområdet. I tre punkter, se Figur 4 (punkterna 

A, B och C) påträffade han även underliggande sandig 

lermorän på mellan 1,2 till 3,5 meter under markytan.  

 I undersökningsområdet finns svämsediment som i 

Figur 2 är benämnda älvsediment. Vidare i detta arbete 

används termen svämsediment för dessa avlagringar. 

Termen är även använd av Daniel (1992) vid beskriv-

ningen av sedimenten.  

 Hebrand (1988) genomförde en siktanalys i en 

provpunkt på ett djup av en meter, grävd på en fastig-

het i norra delen av undersökningsområdet. Resultatet 

visar att materialet till största delen består av grovsand 

och fingrus (~55%) men även mellangrus, mellansand 

och finsand. Enligt SGUs brunnsarkiv har det gjorts 

fyra brunnsborrningar, se Figur 4 (punkterna 1-4) år 

1989 på samma fastighet. Lagerföljden i tre av borr-

ningarna liknar varandra, med totaldjup på 9- 11,5 

meter och med en nedre del i grovgrus vars mäktighet 

uppgår till mer än tre till fem meter. Grovgruset börjar 

cirka sex meter under markytan och överlagras av un-

gefär fyra meter sand som i sin tur överlagras av två 

meter torv. Lagerföljden i den fjärde borrningen (11 

meter djup) avviker något från de andra tre, då grov-

gruset har en mäktighet på mer än fem meter. Grov-

Figur 3. Berggrundskarta över området. Genom Hultan skär en deformationszon i sydöst-nordvästlig riktning. Kartan är modifi-

erad efter © Sveriges geologiska undersökning. 
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gruset överlagras av två meter mäktig lerig sand som i 

sin tur överlagras av fyra meter ospecificerad jord. 

 I undersökningsområdet Hultan finns ytterligare 

fyra brunnsborrningar utförda (SGUs brunnsarkiv). En 

brunnsborrning (se Figur 4, punkt 5) från sydvästra 

delen av Hultan visar att jordlagret är mäktigt då berg-

ytan inte nåddes vid 42 meter där borrningen avsluta-

des, i en mer än 36 meter mäktig lera. Leran överlagra-

des av sex meter grus. Vidare västerut, i byn Vressel 

(se Figur 4, punkt 6), påträffades inte heller bergytan 

vid en borrning utförd till ett djup av 27 meter under 

markytan. Borrningen avslutades i en meter lera som 

överlagrades av två meter sand med sten, som i sin tur 

överlagrades av 21 meter lera. Ovan leran fanns tre 

meter sand. Norr om Vressel nära Torpån (se Figur 4, 

punkt 7), finns information från en borrning utförd ner 

till 20,5 meter som slutar i grus och sten som överlag-

ras av 19 meter lera. Den enda borrningen som nått 

berggrunden finns i Hultans nordvästra del (punkt 8). 

Borrningen når sandsten 18 meter under markytan 

vilken överlagras av 7,5 meter mäktig sandig lera som 

i sin tur överlagras av 10,5 meter finsand. Borrningens 

totaldjup uppgår till 45 meter under markytan.  

 

2.3 Ytvatten 
I undersökningsområdet ingår Vombsjöns östra strand, 

se Figur 5. Vombsjön är det största ytvattenmagasinet i 

undersökningsområdet och ingår i Kävlingeåns avrin-

ningssystem som mynnar i Lundåkrabukten. Sjöns yta 

uppgår till 12 km2 med ett medeldjup på 6,6 meter och 

sitt största djup på 16 meter. Vattennivån i sjön är re-

glerad med drygt 2,5 meter och dess avrinningsområde 

ligger i fem kommuner (Eslöv, Lund, Hörby, Tomelil-

la och Sjöbo) och är 435 km2 stort. Vombsjön utgör 

sedan 1940-talet en dricksvattentäkt för en stor del av 

befolkningen i södra Skåne. Dricksvattentäkten med-

för att det för hela sjön finns fastställt vattenskydds-

område med tillhörande skyddsföreskrifter 

(Vatteninformationssystem Sverige, VISS, 2013a och 

Magnusson et al. 2008). 

 På sensommaren är blomning av blågrönaalger 

vanligt då totalfosforhalterna kan bli extremt höga. 

Detta tyder på att fosfor läcker från bottensedimenten 

(Reiter 2007). Sjön har även visats vara påverkad av 

pesticider (Magnusson et al. 2008). 

 Två av de tre stora vattendrag som mynnar i 

Vombsjön rinner igenom eller gränsar till undersök-

ningsområdet, Torpbäcken och Björkaån. I norr myn-

nar den minsta av de tre vattendragen, Torpbäcken, i 

Vombsjön. Torpbäckens avrinningsområde uppgår till 

46,4 km2 där åkermark är den dominerande markan-

vändningen (74%). Årligen belastas Torpbäcken av 

103,5 ton kväve och 2,7 ton fosfor (Magnusson et al. 

2008).  

 Mindre delar av Björkaån, som avvattnar den störs-

ta delen av Vombsjöns avrinningsområde (340 km2) 

(Magnusson et al. 2008) ingår i undersökningsområ-

dets södra delar. Markanvändningen inom Björkaåns 

avrinningsområde består till största delen av åkermark 

(70%). Björkaån belastas årligen med totalt 724,8 ton 

kväve och 20,2 ton fosfor (Magnusson et al. 2008). 

Till största delen beror denna belastning på diffusa 

källor så som utsläpp från jordbruket, men även det 

stora antalet enskilda avlopp som finns inom Björka-

åns avrinningsområde tros påverka. Det är också Björ-

kaåns avrinningsområde som tillför den största ande-

len bekämpningsmedel till Vombsjön (Magnusson et 

al. 2008). Då det finns en storvuxen öringsstam av 

riksintresse i Björkaån är ån särskilt värdefull natio-

nellt (Reiter 2007). 

Figur 4. Utförda brunnsborrningar i området är markerade 

som blå punkter (Brunnsarkivet SGU). De röda punkterna 

visar läget för Svenssons (2010) undersökningar. 

Underlagskarta från ©Lantmäteriet [i2012/927] 

Figur 5. Fotografi från Vombsjöns östra strand varifrån flö-

desmätningar utfördes. Fotot är taget mot söder.  

(Foto: Anna Månsson). 
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2.4 Grundvatten 
SGU har tidigare gett ut en översiktlig beskrivning av 

grundvattnet i Skåne län med tillhörande karta, 

(Gustafsson et al. 2005). Enligt denna finns en av Skå-

nes största isälvsavlagringar i anslutning till Vomb-

sjön. Avlagringen har en mäktighet på 30-70 meter 

och bedöms i söder vara en mycket stor grundvatten-

tillgång och ha en uttagsmöjlighet på 25-125 l/s 

(Gustafsson et al. 2005). Sydväst om Vombsjön an-

vänds delar av avlagringen till konstgjord grundvatten-

bildning genom att ytvatten från Vombsjön pumpas 

upp för att infiltreras genom sedimenten (Gustafsson et 

al. 2005). Denna avlagring hör till de södra delarna av 

isälvsavlagringen som av Daniel (1992) kallas Vomb-

Sjöbofältet. 

 Hultan är beläget på Vombsjöns östra sida och 

avgränsas från de södra delarna av Vomb-Sjöbofältet 

genom Björkaåns strömfåra med omgivande svämsedi-

ment och kärr (Daniel 1992). Gustafsson et al. (2005) 

bedömde att grundvattentillgången i Hultan är stor, 

med en möjlig uttagskapacitet på 5-25 l/s, det vill säga 

mycket goda till utmärkta uttagsmöjligheter. Inom 

ramen för detta projekt har inga tidigare undersökning-

ar påträffats som visar att Hultan har kontakt med 

Vomb-Sjöbofältets södra delar. 

 Hebrand (1988) gjorde en utredning angående möj-

ligheterna till infiltration av avloppsvatten på en fastig-

het i norra delen av undersökningsområdet, se Figur 4 

punkt 1-4. Vid utredningen bedömdes grundvatten-

ytans läge och Hebrand (1988) menar att grundvatten-

ytan ursprungligen legat i nivå med markytan i de läg-

re och flackare partierna på fastigheten. Grundvatten-

ytan anses visa samhörighet med Vombsjöns vattenyta 

och därför dras slutsatsen att magasinet bedöms stå i 

direkt hydraulisk kontakt med Vombsjön.  

 Generellt för Vombsänkan menar Reiter (2007) att 

grundvattennivån sjönk i samband med att Kävlingeån, 

Klingavälsån och den nedre delen av Björkaån rätades 

ut och fördjupades år 1936 då regleringen av Vomb-

sjöns vattennivå började.  

 

3  Metodik 
 

3.1 Brunnsinventering och  
grundvattennivåberäkning  

I området finns ett knappt 40-tal fastigheter, av vilka 

alla får sitt dricksvatten från enskilda brunnar. Genom 

att mäta grundvattenytan i flera av dessa brunnar kan 

en grundvattennivåkarta skapas. De flesta fastighets-

ägarna kontaktades via dörrknackning, men även via 

telefon för att fastställa om brunnar i aktuellt magasin 

fanns på fastigheten samt för att få tillåtelse att använ-

da brunnen som mätpunkt. Endast grävda brunnar in-

venterades. Mindre än hälften av de inventerade brun-

narna hade ersatts som dricksvattenförsörjning av en 

nyare borrad brunn. Anledningen till att brunnen er-

satts är i många fall okänd, men verkar bero på att den 

gamla brunnen ej kunnat leverera tillräcklig mängd 

vatten. I områdets sydöstra del fanns observationsrör 

installerade från ett tidigare projekt. Inom det projektet 

har man undersökt förhållandena för ett framtida över-

silningsområde i anslutning till Björkaån. Efter att 

Ekologgruppen kontaktats och gett sitt medgivande, 

mättes grundvattenytan även i några av rören. 

 Brunnsinventeringen gjordes enligt samma meto-

dik som SGU använder. Metodiken innebär att brun-

nens diameter samt röröverkantens höjd över markytan 

mättes med tumstock. Med ljuslod (Solinst modell 

101) mättes grundvattenytans nivå under röröverkan-

ten samt brunnens totala djup, se Figur 6. Även brun-

nens konstruktion, till exempel om brunnen var sten-

satt, av cement eller annat noterades. Slutligen mättes 

brunnens position in med en GPS (Garmin Oregon 

300) i koordinatsystemet SWEREF 90 TM. Varje 

brunn fick ett fältnummer och alla uppgifter fördes in i 

protokoll från SGU. 

  För att kunna sätta brunnar, data från flödesmät-

ningen och resultat från den geotekniska undersök-

ningen i relation till varandra, hämtades höjddata för 

områdets markyta från Lantmäteriets nya nationella 

höjddatabas (NNH-höjddata). Höjddata samt mätpunk-

ternas uppmätta GPS-position importerades till pro-

grammet ArcGIS 10 (Esri software). Programmet plot-

tade sedan upp mätpunkternas position och höjdläge i 

meter över havet på en karta. Därefter kunde grundvat-

tenytan räknas om till meter över havet för varje brunn 

och alla mätvärden plottas in på en karta i programmet 

Adobe Illustrator CS3 (Adobe Systems). För flödes-

mätningen i Vombsjön användes införskaffad höjddata 

från Sydvatten (C. Hansson, Sydvatten, pers. kom. 

2013) över sjöns vattennivå för den aktuella mätperio-

den. Utifrån punktvärdena för grundvattennivån kunde 

sedan ekvipotentiallinjer dras mellan mätpunkterna. 

Vinkelrätt mot ekvipotentiallinjerna ritades flödeslin-

jer som drogs från höga grundvattennivåer mot lägre, 

för att illustrera grundvattnets flödesriktningar (Fetter 

2001). 

Figur 6. Uppmätta brunnsparametrar vid brunnsinventering 

(Upprättad av: Anna Månsson).  
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3.2 Flödesmätning 
 För att kunna besvara frågeställningarna om flöde 

sker mellan grundvattenmagasinet och Vombsjön samt 

Björkaån gjordes flödesmätningar. Metoden valdes på 

grund av sin låga materialkostnad och att tidigare un-

dersökningar visat på metodens tillförlitlighet (Shaw 

& Prepas 1990, Isiorho & Meyer 1999). Liknande un-

dersökning har tidigare gjorts av bland annat Norr-

ström & Jacks (1996) samt Norrman et al. (2008). To-

talt sattes åtta flödesmätare ut, varav två sattes ut en 

andra gång för att komplettera den första mätningen. 

Val av mätpunkter begränsades av områdets avgräns-

ning, tillgänglighet, sedimentens beskaffenhet samt 

vadarbyxornas storlek. 

 Metodiken för mätningen har hämtats ifrån Lee 

(1977). Principen för metoden är att föra ner en cylin-

der med tätt lock under ytan ner i sedimentet i ytvat-

tenmagasinet. Genom locket är en nippel monterad 

som är kopplad till en bit plastslang. Till slangen är en 

plastpåse ansluten som innehåller en bestämd mängd 

vatten, vid denna undersökning 0,5 liter. Vid mätning-

arna användes destillerat vatten för att säkerställa att 

inga föroreningar spreds. Flödesmätarna lämnades 

sedan under ett knappt dygn (mellan 18 och 23,5 tim-

mar). När flödesmätarna togs upp mättes volymen 

vatten i plastpåsen. Om vattenvolymen ökat har grund-

vatten strömmat in i ytvattnet och om vattenvolymen 

minskat sker flöde från ytvattenmagasinet in i grund-

vattenmagasinet. Använda cylindrar var upp- och 

nervända hinkar med en diameter på 260 mm samt en 

höjd av 170 mm, se Figur 7. De fördes ner mellan 100 

och 150 mm i sedimenten. 

 Flödesmätningen genomfördes vid två tillfällen. 

Det andra tillfället var kompletterande till det första i 

två av punkterna, C och E. Detta gjordes för att resul-

taten vid den första mätningen var något blygsamma i 

dessa punkter och mätarna lämnades därför under en 

längre tid (59,5 timmar) vid den andra mätningen.  

 Vid den första mätningen gjordes mätningen direkt 

efter installation, vilket gör att resultatet kan variera i 

högre grad än om mätaren installerats några dagar in-

nan mätning (Lee 1977). Vid den andra mätningen 

installerades mätarna två och ett halvt dygn innan mät-

ningen genomfördes. Vid påfyllningen av vatten i på-

sarna användes vid andra tillfället en specialtång för 

att klämma slangen och på så sätt kunde felmarginalen 

för dessa mätningar minskas. 

 

3.3 Borrning och sondering 
I samarbete med SGU och Lunds Tekniska Högskola 

kunde fyra borrningar och sonderingar med en Geo-

tech 1000 genomföras i området, se Figur 8. Målet 

med borrningen var att hitta grundvattenytan i områ-

den där brunnar saknades samt att få indikationer på 

isälvsavlagringens mäktighet. För denna undersökning 

var den centrala delen av undersökningsområdet, som 

till största delen utgörs av skog, av intresse för borr-

ning. Borrpunkternas placering avgjordes till stor del 

av att punkten skulle vara tillgänglig med bil och borr-

bandvagn, vilket gjorde att antalet möjliga provpunkter 

minskade.  

 I varje borrpunkt genomfördes först en trycksonde-

ring med rotation tills dess att borren inte längre kunde 

drivas mer nedåt. Efter sonderingen genomfördes 

skruvborrning från markytan ner till mellan 2,8 och 

3,7 meter. En gång per meter togs skruven upp med 

material som studerades okulärt.  

Figur 7. Använda flödesmätare utgörs av upp- och nervänd 

hink, nippel, slang, slangklämma och plastpåse. 

A) visar flödesmätare på stranden innan installering. 

B) visar flödesmätare nedförd i Björkaåns bottensediment. 

(Foto: Anna Månsson). 

Figur 8. Borrning samt sondering utfördes med borrband-

vagn i fyra punkter på undersökningsområdet.  

(Foto Anna Månsson). 
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3.4 Vattenprovtagning 
Vattenprovtagning genomfördes vid ett tillfälle direkt 

ur två enskilda brunnar i området. Den ena brunnen är 

belägen i nordvästra delen av undersökningsområdet 

och den andra i nordost. Vattenproverna skickades 

sedan på analys till ALcontrol Laboratories och analy-

serades enligt dricksvatten för enskild förbrukning 

enligt Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. 

Detta för att få en indikation på grundvattnets kvalitet.  

 För provtagningen användes en bailer, vattenuppta-

gare. Brunnen i nordost används för dricksvatten åt en 

permanentboende familj, vattnet ansågs därför som 

omsatt. Vattenvolymen i den nordvästra brunnen om-

sattes inte innan provtagning. Detta hade varit önsk-

värt då det hade gett ett mer representativt resultat för 

magasinets vatten. 

 

3.5 Kartstudie 
För att avgränsa magasinets tillrinningsområde använ-

der SGU en indelning av tillrinningsområdet i primärt, 

sekundärt och tertiärt tillrinningsområde. Det primära 

tillrinningsområdet utgörs av den markyta där isälvs-

avlagringen går i dagen och där nederbörd direkt kan 

infiltrera och bilda grundvatten. Det sekundära tillrin-

ningsområdet ligger ofta utanför det primära, men ne-

derbörd som faller där kommer att tillföras magasinet 

och kan till exempel utgöras av en berghäll eller mo-

ränhöjd. Till det tertiära tillrinningsområdet hör hela 

eller delar av intilliggande sjöar och åars avrinnings-

områden, vilkas ytvatten kan läcka till magasinet (Blad 

& Ahlström 2009 och M. Gustafsson, Lund, pers. 

kom. 2013). 

 Denna del av undersökningen har skett översiktligt 

och därför har det primära tillrinningsområdet samt 

endast en kombination av sekundärt och tertiärt tillrin-

ningsområde avgränsats. Genom att studera jordarts-

kartan och lagerföljder från den borrningen har grän-

sen för det primära tillrinningsområdet dragits. Grän-

sen har till största del dragits i jordartsgränsen för is-

älvsmaterialet. En gemensam avgränsning för det se-

kundära och det tertiära tillrinningsområdet har gjorts 

genom studie av den topografiska kartan samt jordarts-

kartan. Svämsediment som finns inom det primära 

tillrinningsområdet har förts till det kombinerade se-

kundära och tertiära tillrinningsområdet. 

 Då det primära tillrinningsområdet avgränsats kan 

en uppskattning av det potentiella grundvattenuttaget 

göras. Detta gjordes genom att ta reda på hur stor den 

naturliga grundvattenbildningen är, det vill säga hur 

mycket av nederbörden som kan bilda grundvatten och 

inte rinner av som ytvatten, avdunstar eller tillförs ve-

getationen. Den naturliga grundvattenbildningen upp-

gick till 332 mm/år (Vatteninformationssystem Sveri-

ge, VISS, 2013b). Beräkningar gjordes sedan för det 

potentiella grundvattenuttaget för hela det primära 

tillrinningsområdets yta. 

 

 

 

 

4  Resultat 
 

4.1 Brunnsinventering 
Figur 9 visar en översiktskarta på utförda undersök-

ningar samt läge för observerad grundvattenyta i meter 

över havet. De inventerade enskilda brunnarna visar 

att bebyggelsen är belägen i grupper i Hultans utkan-

ter, vilket lämnar de centrala delarna av området utan 

brunnsdata. I tabellen i bilaga 1 redovisas resultaten 

från brunnsinventeringen, totalt inventerades 18 brun-

nar. Den högst uppmätta grundvattennivån är belägen i 

nordöst, 37,3 +/- 0,5 m ö.h. och den lägsta i sydväst, 

19,8 +/- 0,5 m ö.h. I Figur 10 visas ekvipotentiallinjer 

för grundvattennivån samt grundvattnets flödesrikt-

ning.  

 

4.2 Flödesmätning 
Resultaten från flödesmätningen presenteras i Tabell 1. 

Mätpunkt C:2 kan tyvärr inte utvärderas då plastpåsen 

vid tömningstillfället hade perforerats av något okänt 

och de små hålen hade tömt påsen. I de mätpunkter där 

startvolymen är större än slutvolymen bedöms ytvatt-

net flöda in i grundvattenmagasinet, detta gäller för 

mätpunkterna A, B, D, E och E:2. Det omvända gäller 

för övriga mätpunkter. Figur 10 visar med orange pilar 

åt vilket håll flödet sker.  

 

 

Figur 9. Utförda undersökningars position i undersöknings-

området samt grundvattennivån för varje punkt i meter över 

havet med osäkerhet på +/- 0,5 meter. Dock gäller för Vomb-

sjön nivådata från Sydvatten (C. Hansson, Sydvatten, munt-

lig information, 2013). 

Underlagskarta från ©Lantmäteriet [i2012/927]. 
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Figur 10. Grundvattennivåkarta över området. Bedömning av topografin i området resulterade i en vattendelare i områdets mitt.  

Underlagskarta från ©Lantmäteriet [i2012/927]. 
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Mät- 

punkt 

X- 

koord. 

Y- 

koord. 

Starttid Sluttid Totaltid 
(h: min) 

Startvol.  

(l) 

Slutvol. 

(l) 

A 6171300 413418 17.04.13  

kl: 16.14 

18.04.13  

kl:10.15 

18:01 0,5 0,3 

B 6171121 413393 17.04.13  

kl: 10.33 

18.04.13  

kl: 10.07 

23:34 0,5 0,3 

C 6170836 413301 17.04.13  

kl: 10.48 

18.04.13  

kl: 09.58 

23:10 0,5 0,55 

D 6170997 414336 17.04.13  

kl: 11.42 

18.04.13  

kl: 10.42 

23:00 0,5 0,45 

E 6169569 413683 17.04.13  

kl: 13.53 

18.04.13  

kl: 11.00 

21:07 0,5 0,45 

F 6170059 413519 17.04.13  

kl: 14.18 

18.04.13  

kl: 11.17 

20:59 0,5 0,6 

C:2 6170808 4113291 29.04.13 
kl: 8.03 

01.05.13 
kl: 19.34 

59:31 0,5 X 

E:2 6169566 413686 29.04.13 
kl: 7.40 

01.05.13 
kl: 19.03 

59:23 0,5 0,41 

Tabell 1. Resultat från utförda flödesmätningar. Start- respektive slutvolym innebär plastpåsens mängd vatten vid start och slut.  

Tabell 2. Resultat från sonderingen och skruvborrningen. Lagerföljden innehåller information från både sondering samt skruv-

borrning. 

Borrpunkt B1 B2 B3 B4 

X-koord. 6170714 6169709 6169856 6170627 

Y-koord. 0413490 0415669 0414740 0414577 

Markyta (m ö.h.) 22,5 46,3 39,3 30,6 

Totaldjup,  

sondering 
(m u.my./ m ö.h.) 

9,5/ 13 6/ 40,3 8,2/ 31,1 5,5/ 25,1 

Gvy. 
(m u.my./ m.ö.h.) 

2,40/ 20,1 (+/- 0,5) >3,7/ <42,6 (+/- 0,5) >3/ <36,3 (+/- 0,5) 3,6/ 27,0 (+/- 0,5) 

Lagerföljd  

(m u.my.) 

0-1,5 sand, lös 

1,5-2,8 grovsand. 

Gvy: 2,40 

Sondering grovsand 

till 7,8m stopp vid 

9,5m 

0-0,3 sand 

0,3- 1,7 grusig mellan-

sand 

1,7-2,0 gradvis över-

gång till mellansand 

2,0-2,9 mellansand 

2,9-3,7 finsandig mel-

lansand 

Sondering 4-6m grövre 

material än ovanför. 

0-0,5 mull 

0,5-1 mellansand 

1-1,9 mellansand 

sorterad 

1,9-3 finsand med 

grusskikt. 

Sondering 2,0-5,5 

något osorterat, tolk-

ning: grusskikten. 5,5

-7,0 än mer osorterat, 

grövre än ovan. 
7-8,2 hårdare. 

0-0,3 mull 
0,3-1,0 mellansand 

1,0-1,8 grusig mellan-

sand, ett en cm skikt 

med grus. 

1,8-2,1 finsand 

2,1-3,7 grusig mellan-

sand. 

Gvy: 3,6 

Sondering 0-3 sorterat 

3-3,5 tyngre 

3,5-3,7 lösare 

3,7-5,5 växlande löst 

och hårt. 

4.3 Borrning och sondering 
I Tabell 2 redovisas resultaten av borrningen som 

genomfördes den 30 april. Lagerföljden visar att mel-

lansand dominerar, ibland med inslag av grus. Figur 

11 visar grusig mellansand från borrning B2 som var 

vanligt förekommande vid borrningarna i området. 

I två av borrpunkterna påträffades grundvattenytan. 

Tyvärr kunde inte skruvborrningen drivas så djupt att 

grundvattenytan kunde nås i de två övriga punkterna. 

Det berodde på att materialet blev svårborrat för borr-

bandvagnen, det vill säga att materialet troligtvis var 

för grovt (M. Gustafsson, Lund, pers. kom. 2013). 

 Sonderingarna tolkas ha slutat i avlagringen, vilket 

betyder att avlagringens mäktighet är större än det 

sonderade djupet (M. Gustafsson, Lund, pers. kom. 

2013).  

 

4.4 Vattenkvalitet 
Vid bedömning av vattenkvalitet användes Socialsty-

relsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) och kungörelse 

(SOSFS 2005:20) som rör enskild vattenförsörjning 

samt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten i 
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kommersiell och offentlig verksamhet (SLV FS 

2001:30). Inga parametrar uppmättes i så höga halter 

att vattnet bedöms som otjänligt. Tabell 3 visar de 

provtagningsresultat som överskrider ovanstående 

föreskrifter och rekommendationer för tjänligt med 

anmärkning. För fullständig rapport från de båda ana-

lyserade proven, se bilaga 2. 

Resultaten visar att vattnet i brunnen i nordväst, 

som inte omsattes innan provtagning, är tjänligt. Me-

dan brunnen i nordost vars vatten ansågs omsatt innan 

provtagning är tjänligt med anmärkning. Utifrån detta 

resultat verkar inte det faktum att brunnen i nordväst 

inte omsattes innan provtagning inte påverkat analys-

resultatet negativt. 

 Hög grumlighet, turbiditet, kan orsakas av finkor-

nigt material som leror eller humus samt kemiska fäll-

ningar av t.ex. mangan och järn (Socialstyrelsen 

2006). Oxiderbarheten, även kallat kemisk syreför-

brukning, beror främst på halten oxiderbart organiskt 

material i vattnet. Hög oxiderbarhet kan uppkomma 

vid läckage av avloppsvatten till magasinet. Avlopps-

vattnet innehåller höga halter av organiska ämnen vil-

ket ger vattnet hög kemisk syreförbrukning. Färg är en 

annan parameter som också beror på mängden organis-

ka ämnen, men även på järn- eller humushalten (SGU 

2013 och Socialstyrelsen 2006). 

 Eftersom metaller kan binda till organiska kom-

plex, kan ökad mängd organiska ämnen innebära en 

ökad halt och rörlighet av metaller i vatten och mark, 

vilket ökad turbiditet, oxiderbarhet och färg kan indi-

kera. Alla tre parametrarna kan också påvisa att ytvat-

ten läcker in i brunnen samt ökar risken för vattenbu-

ren smitta och mikrobiologisk tillväxt (Socialstyrelsen 

2006). 

 En något förhöjd halt av järn har noterats i ett av 

proven. Höga järnhalter är främst ett tekniskt problem 

som innebär att ledningar angrips av vattnet, men kan 

även ge färg och smak åt vattnet. Kvalitetsproblem i 

form av höga järnhalter är ett av de vanligaste besvä-

ren i grundvatten från både jord och berg i Sverige 

(Socialstyrelsen 2006). 

 Alkalinitet och pH var andra parametrar som ana-

lyserades. Dessa parametrar ger en indikation på vatt-

nets tillstånd och har betydelse för olika ämnens lös-

lighet och förekomst i vattnet. pH är ett mått på vatt-

nets surhetsgrad och anger halten av vätejoner efter en 

logaritmisk skala (SGU 2013). Bland annat styr pH 

tillsammans med andra parametrar halten av metaller i 

vattnet. Vissa metaller binder till humus vid visst pH, 

till exempel binder koppar till humus vid stigande pH 

(Knutsson & Morfeldt 2002). Alkalinitet är vattnets 

buffringsförmåga mot försurning vilken är beroende 

av vätekarbonathalten (Brönmark & Hansson 2010). 

Detta sker då vätekarbonatjoner neutraliserar vätejoner 

i vattnet, som på så sätt häver en sänkning av pH 

(SGU 2013). 

 Tyvärr uppmättes inte pH i fält vilket hade varit 

önskvärt. Det kan ha lett till att pH stigit med upptill 

två pH-enheter (Knutsson & Morfeldt 2002). De ana-

lyserade värdena för pH är 7,2 respektive 8,0 vilket är 

inom Socialstyrelsernas riktvärden och Livsmedelsver-

Figur 11. Sedimentprov från skruvborrning i borrpunkt B2. 

Materialet bedömdes som grusig mellansand och var vanligt 

förekommande vid borrningarna i området.  

(Foto Anna Månsson). 

Parameter Uppmätt värde 

Prov 1/ Prov 2 

Riktvärde enskild  

vattenförsörjning 

Gränsvärde för allmän 

dricksvattenförsörjning 

(utgående vatten). 

Turbiditet 4,5/ 0,34 FNU 3 FNU 0,5 FNU 

Oxiderbarhet, COD-

Mn 

6,1/ 3,0 mg/ l O2 8 mg/ l O2 4,0 mg/ l O2 

Färg 20/ 10 mg/ l Pt 30 mg/ l Pt 15 mg/ l Pt 

Järn 0,3/ <0,05 mg/ l 0,5 mg/ l 0,1 mg/ l 

Tabell 3. Tabellen visar de parametrar som uppmättes i så höga halter att riktvärde och gränsvärde för tjänligt med anmärkning 

överskreds. 
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kets gränsvärden. Den analyserade alkaliniteten visar 

att vattnet har en god buffringsförmåga med hög re-

spektive mycket hög halt på 120 respektive 250 mg/l. 

Detta innebär att pH bör ligga på >6,0 respektive >6,5 

(Sveriges geologiska undersökning 2013). 

 

4.5 Kartstudie 
Resultatet av kartstudien som utfördes för avgränsning 

av tillrinningsområdet presenteras i Figur 12. Den tota-

la ytan för det avgränsade tillrinningsområdet uppgår 

till 9,8 km2, varav 5,2 km2 utgörs av det primära till-

rinningsområdet och återstående 4,6 km2 utgörs av det 

sekundära och tertiära tillrinningsområdet. 

Det potentiella grundvattenuttaget beräknades till 

55 l/s och grundas endast på den effektiva nederbörd 

som faller över det primära tillrinningsområdet och 

bildar grundvatten. 

 

5  Tolkning och diskussion 
 

5.1 Grundvattenmagasinets geometri 
 Utifrån den information som framkommit från data 

ifrån brunnsarkivet, tidigare undersökningar samt son-

deringen och borrningen görs bedömningen att Hultan 

utgör ett öppet grundvattenmagasin. Dock visar infor-

mation från brunnsarkivet att det finns platser med 

finkorniga lager som tillför komplexitet i magasinets 

uppbyggnad. Detta stärker Daniels (1992) uppfattning 

angående områdets komplexa bildningsmiljö som in-

nebar att lera tidvis avsattes. 

 Borrning B1 utfördes i den postglaciala sanden (se 

Figur 9) och visar på en grundvattennivå på 20 m ö.h. 

samt en lagerföljd som domineras av grovsand. Mate-

rialets egenskaper gör att även den postglaciala sanden 

anses utgöra en del av magasinet.  

 Utifrån grundvattennivålinjernas avstånd kan vissa 

antagande göras, såsom att om de ligger tätt är den 

hydrauliska konduktiviteten låg (Knutsson & Morfeldt 

2002). En generell bedömning är därför att den hyd-

rauliska konduktiviteten är högre i nordväst än för 

övriga magasinet. Detta skulle innebära att avlagringen 

innehåller grövre kornstorlek i nordväst än i söder. 

Denna iakttagelse kan eventuellt bero på skillnader 

mellan isälvsmaterialet och den postglaciala sanden 

eller så är skillnaden rent topografisk och beror på att 

topografin i området planar ut mot nordväst.  

 Svämsedimenten i området anses utifrån deras be-

skrivning på jordartskartan, Figur 2, som mindre 

genomsläppliga än omgivande isälvsmaterialet. Därför 

görs bedömningen att det lokalt finns tätare lager som 

gör att magasinet kan uppträda som halvslutet med 

läckage.  

 De östra delarna av Hultan är fortfarande relativt 

outforskade och fler undersökningar i detta område 

hade varit önskvärt. I området finns flera skogsvägar 

som gör det lämpligt för undersökning med georadar. 

Även djupare borrningar för att nå berget och fastställa 

grundvattenytans nivå är eftersträvansvärt i dessa delar 

av området.  

 

5.2 Grundvattenflöde 
Grundvattenflödet kan främst bedömas i områdets 

västra del medan endast tolkningar utifrån områdets 

topografi kan göras i områdets östra del. Genom att 

studera nivåkartan för grundvattenytan görs en gene-

rell bedömning av att grundvattenflödet i söder sker 

mot Björkaån i söder och i väst, västerut mot Vomb-

Figur 12. Kombinerad jordarts- och topografisk karta över Hultans tillrinningsområde. Indelning är gjord i primärt-, (heldragen 

svart linje) samt kombinerat sekundärt och tertiärt tillrinningsområde (punktad linje). 

(Karta modifierad efter © Sveriges geologiska undersökning).  
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sjön, se Figur 10. Utifrån det resonemanget samt topo-

grafin i området bedöms en vattendelare ligga centralt 

i Hultan i nordväst-sydostlig riktning och som i öst 

böjer av mot söder, se Figur 10.  

 Genom att ytterligare studera den framställda nivå-

kartan för grundvattenytan (se Figur 10) noteras tre 

intressanta områden; Torps by, den lägsta grundvatten-

nivån i söder samt Vombsjön. I norr, strax söder om 

Torps by rinner ett biflöde till Torpbäcken västerut. 

Lite norr om biflödet har grundvattennivålinjen för 30 

meter över havet dragits. Det är nära den topografiska 

linjen för 30 m ö.h., vilket anses som en indikation på 

att biflödet kan stå i kontakt med grundvattenmagasi-

net och tillföras grundvatten. Utifrån topografin i om-

rådet är det även troligt att grundvatten flödar från den 

tolkade vattendelaren (se Figur 10) mot biflödet i 

nordost. Under projektets fältdagar besöktes det lilla 

vattendraget då planen var att placera en flödesmätare i 

biflödet, men på grund av lågt vattenstånd var detta ej 

genomförbart. Vid besöket observerades att vattendra-

get vid Torps by är beläget i en nästan dalformad sän-

ka och kontakt med grundvattenmagasinet bedömdes 

som sannolikt. Dock har svämsediment och finkornigt 

material sedimenterat i sänkan vilket kan verka som ett 

tätande lager. 

 Öster om byn Vressel finns områdets lägsta grund-

vattenyta, uppmätt till 19,8 m ö.h. Denna låga nivå är 

anmärkningsvärd och kan vid en första anblick tros 

uppkomma ur osäkerheten +/- 0,5 meter från höjddata. 

Dock visar flödesmätarna E och E:2, att flöde sker från 

Björkaån till grundvattenmagasinet vilket verifierar att 

den låga grundvattennivån är rimlig. Skälet till denna 

lågpunkt i grundvattenytan kan bero på en pågående 

pumpning, likväl är ingen sådan känd.  

 Den tredje intressanta platsen är Vombsjön och 

samspelet som sker med grundvattenmagasinet. Resul-

taten från flödesmätningarna visar att det i två av tre 

punkter i Vombsjön sker flöde från sjön och in i maga-

sinet. I den tredje punkten, (C, se Figur 10) sker ett  

svagt flöde från magasinet in i sjön. Nivåkartans flö-

deslinjer visar dock på flöde i riktning från magasinet 

och mot Vombsjön. Detta betyder att motstridiga upp-

gifter föreligger. Någon rimlig förklaring till detta är 

svår att finna. Dock diskuteras detta nedan.  

 Funderingar kring inflöde till sprickor i berggrun-

den har väckts. I närheten finns en deformationszon 

som eventuellt kan innebära att sprickor finns i berg-

grunden. Information funnen i SGUs brunnsarkiv från 

en borrning (se Figur 4 punkt 8) i närheten visar att 

berggrunden består av sandsten som överlagras av 

nästan åtta meter sandig lera. Trots det faktum att det 

kan finnas makroporer i leran görs bedömningen att 

sprickor i berggrunden inte är den bidragande faktorn 

till den uppmätta flödesriktningen. 

 I närheten av de två mätpunkterna (A & B i Figur 9 

och 10) finns Torpbäckens nuvarande utlopp. Det är 

troligt att utloppets läge har förändrats med tiden och 

att utloppet gett upphov till att olika kornstorlekar se-

dimenterat vid varierande vattenstånd. Dessa processer 

kan ha bildat heterogeniteter i avlagringen som innebär 

varierande genomsläpplighet. Shaw & Prepas (1990) 

visar att den mest känsliga parametern vid denna typ 

av flödesmätning är den stora variationen av just hyd-

raulisk konduktivitet som finns inom små ytor i sjöse-

diment. Även sedimentens kompakteringsgrad kan 

vara en annan egenskap som spelar roll. Om sedimen-

ten är lösa och flödesmätaren inte förs ned tillräckligt 

borde läckage mellan flödesmätare och ytvattnet kun-

na ske. Detta kan ha hänt i dessa två mätpunkter. 

 Heterogeniteter i avlagringen närmast stranden kan 

innebära att det finns lokala mindre delmagasin som 

avgränsas av tätare lager. Undersökningen utfördes på 

våren, vilket även är den period då en stor del av på-

fyllningen till grundvattenmagasinet sker. Smältvatten 

nära Vombsjön kan ha runnit av direkt som ytvatten 

till sjön vilket har inneburit att mindre grundvatten-

bildning har skett till de sjönära avlagringarna än till 

övriga magasinet. Vilket innebär att balans inte har 

uppnåtts mellan de mindre lokala magasinen och det 

större. Detta kan ha resulterat i att ett lokalt grundvat-

tenmagasin, som avgränsas och har tätare lager med 

hydraulisk kontakt med Vombsjön, kan ha en lägre 

grundvattenyta än omgivande grundvattenmagasin. 

Det är möjligt att flödesmätningarna A och B kan ha 

utförts i ett sådant lokalt magasin.  

  Information från Sydvatten (C. Hansson, Sydvat-

ten, pers. kom. 2013) visar att Vombsjöns nivå var 

ovanligt låg på grund av broarbete under tiden för flö-

desmätningarna (19,2 m ö.h.). År 2012 varierade vat-

tennivån för samma period mellan 20,3 och 20,4  

m ö.h. Vombsjöns låga nivå innebär att inflöde av yt-

vatten till magasinet borde minska eller upphöra. Även 

detta talar emot resultaten från flödesmätningen. För 

att göra mätningarna A och B tillförlitliga bör flödes-

mätningen göras om. I dagsläget är den mest troliga 

förklaringen till utflödet läckage från flödesmätarna. 

 Vidare vad gäller flödesmätningen uppvisar Björ-

kaån områden med både inflöde av grundvatten till ån 

samt utflöde av åvatten till grundvattenmagasinet. 

Mätpunkterna E och E:2 har redan nämnts ovan men 

mätpunkt F uppvisar samstämmighet med flödeslinjer-

na och verifierar ett flöde från magasinet ut till ån. 

Samma gäller för mätpunkt D som är belägen i ett bi-

flöde till Torpbäcken. Dock var de uppmätta resultaten 

blygsamma i punkterna C, D och E med flödesstorlek 

precis inom felmarginalerna. 

 

5.3 Tillrinningsområdet 
Tillrinningsområdet delades upp i två delar; det primä-

ra och en kombination av det sekundära samt tertiära. 

Det primära utgörs främst av isälvsavlagringens ut-

bredning på markytan och avgränsades utifrån jord-

artskartan. Vid avgränsningen togs beslutet att även 

låta den postglaciala sanden i väster ingå i det primära 

tillrinningsområdet. Beslutet grundades på resultatet 

från den utförda skruvborrningen där materialet uppvi-

sade liknande egenskaper som från övriga borrningar i 

isälvsavlagringen. 

 Det kombinerade sekundära och tertiära tillrin-

ningsområdet avgränsades utifrån en kombinerad jord-
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arts och topografisk karta, se Figur 12. I norr begrän-

sas området av moränhöjder och berg i dagen medan 

Björkaån och dess svämsediment utgör gräns i söder. 

Svämsedimenten i det primära tillrinningsområdet 

fördes till det sekundära och tertiära tillrinningsområ-

det. Det beror på att svämsedimenten består av finare 

sediment som verkar tätande samt att de ligger i kon-

takt med eller i närheten av ytvatten. Det bedöms där-

för troligt att det mesta av nederbörden som faller över 

dessa områden rinner av som ytvatten. 

 Enligt Blad och Ahlström (2009) bedömer SGU att 

mindre sjöar och vattendrags hela avrinningsområden 

ska inkluderas i magasinets tillrinningsområde, men 

inte alls ska omfatta de stora avrinningsområdena.  

 Enligt Magnusson et al. (2008) uppgår Björkaåns 

avrinningsområde till 340,3 km2 medan Torpbäckens 

avrinningsområde utgör en yta av 46,3 km2. Denna 

undersökning har visat att utbyte sker mellan vatten-

dragen och magasinet. Detta betyder att det i teorin 

finns ett behov av att införa de båda avrinningsområ-

dena i magasinets tillrinningsområde. Till största delen 

är det sekundära/ tertiära tillrinningsområdet beläget i 

Torpbäckens avrinningsområde. Dock har inte hela 

avrinningsområdet omfattats i det kombinerade sekun-

dära och tertiära tillrinningsområdet. Detta då det vid 

en eventuell förorening av ån kan anses att utspäd-

ningseffekter samt svämsedimentens tätande egenska-

per medverkar till att endast en liten mängd av förore-

ningen kan flöda in i magasinet och bör därför inte bör 

komma upp i höga halter. Det samma gäller för Björ-

kaåns avrinningsområde som i sammanhanget får an-

ses som stort och därför har endast en liten del av av-

rinningsområdet innefattats i det sekundära/ tertiära 

tillrinningsområdet.  

Det beräknade potentiella grundvattenuttaget 55 l/s 

är en översiktlig uppskattning utifrån den effektiva 

nederbörden i området och det primära tillrinningsom-

rådets storlek. Ingen hänsyn har tagits till det utbyte 

som sker mellan magasinet och Vombsjön samt mellan 

Björkaån och grundvattenmagasinet som har visats i 

detta arbete. Inte heller har tillförsel av vatten från det 

sekundära/tertiära tillrinningsområdets tagits i beak-

tande vilket gör att 55 l/s troligen är underskattad. 

 

5.4 Vattenkvalitet 
Provtagning har skett i två punkter på området. Resul-

taten visar att ett av proverna är tjänligt medan det 

andra är tjänligt med anmärkning för allmän dricksvat-

tenförsörjning, se tabell 3. Anmärkningen beror på för 

höga halter av turbiditet, oxiderbarhet, färg samt järn. 

De tre första parametrarna kan alla indikera att ytvat-

ten läcker in i brunnen (Socialstyrelsen 2006). Det kan 

därför vara en lokal avvikelse och inte vara representa-

tivt för magasinet. Hög oxiderbarhet kan även upp-

komma vid läckage av avloppsvatten till magasinet. 

Avloppsvatten innehåller höga halter av organiska 

ämnen vilket ger vattnet hög kemisk syreförbrukning 

(SGU 2013). 

 Magasinet har inte provtagits med avseende på 

bekämpningsmedel. Risk föreligger dock att magasinet 

kan vara eller bli förorenat med bekämpningsmedel, 

dels då åkermark förekommer på området, men även 

då både Vombsjön, Torpbäcken och Björkaån belastas 

av pesticider (Magnusson et al. 2008). Jordbruket in-

nebär även risk för att gödningsmedel sprids till grund-

vattnet och även enskilda avlopp i området kan bidra 

med näringsämnen (Magnusson et al. 2008). 

 

6 Felkällor 
Undersökningarna utfördes under en period från 5 

april till 1 maj vilket kan ha inneburit att grundvatten-

nivån kan ha förändrats under tiden. Vombsjöns vat-

tennivå har fluktuerat mellan 19,10 till 19,37 meter 

över havet under denna period (C. Hansson, Sydvat-

ten, pers. kom. 2013). Denna variation bedöms som 

liten då grundvattennivån släpar efter ytvattennivåerna 

(Knutsson & Morfeldt 2002).  

 Höjddata som hämtades från Lantmäteriet har ett 

medelfel på <0,5 meter vilket bedöms som undersök-

ningens största mätbara felkälla. Detta medför att 

grundvattennivåernas läge på grundvattennivåkartan är 

ungefärliga och endast ger en översiktlig bild av 

grundvattenytans nivå i området.  

 För flödesmätningen finns osäkerheter när det gäll-

er luft i slangen mellan cylinder och plastpåse. Genom 

att beräkna slangens volym kunde felmarginal upp-

skattas. Beräkning för första mättillfället gjordes på 

den längsta av de använda slangarna och uppgick till 

+/-20 ml. Vid den andra kompletterande mätningen 

kunde felmarginalen minskas genom att en längre del 

av slangen fylldes med ytvatten. Detta gav en felmar-

ginal på +/-6 ml. Eventuellt kan läckage från plastpå-

sarna ha skett, dock i en utsträckning som inte anses 

mätbar. Slangkopplingarna bedöms som täta. En annan 

osäkerhet enligt Lee (1977) är det faktum att mätning-

en utfördes direkt efter installation (förutom för mät-

punkt C:2 och E:2). Eventuellt kan det vara denna osä-

kerhet som skapat de tvivelaktiga resultaten i mätpunkt 

A och B. Även läckage från flödesmätarna till ytvatt-

net kan ha gett upphov till dessa lite ologiska resultat. 

 Vid sondering och skruvborrning blev borrhålen 

något sneda. Det ger upphov till osäkerheter kring la-

gergränsernas nivå. Totalt bedöms felmarginalen i 

höjdled till 0,1 m för sonderingen och borrningen (M. 

Gustafsson, Lund, pers. kom. 2013). 

 Magasinets vattenkvalitet grundas på analys av två 

vattenprover som är tagna i nordost respektive nord-

väst. Utifrån dessa provtagningar kan endast en upp-

skattning av grundvattnets kvalitet göras. Då det be-

döms finnas en vattendelare i nordväst-sydostlig rikt-

ning i områdets mitt hade vattenprovtagning varit 

önskvärd även i områdets södra delar.  
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7 Slutsats 
Projektets målsättning var att kunna besvara sex fråge-

ställningar. Nedan följer frågorna med tillhörande 

svar: 

 1. Vilken utbredning har grundvattenmagasinet, 

vattendelare och flödesriktning? 

Svar: Flödesriktningar i området är mot söder samt 

västerut. En topografisk vattendelare finns i områdets 

centrala delar. Den sträcker sig i nordväst-sydostlig 

riktning och böjer av mot söder i öst . I områdets östra 

del saknas information för att kunna göra en tillförlit-

lig bedömning av grundvattenflödet. 

 2. Var  finns   grundvattenmagasinets 

 tillrinningsområde?                                                    

Svar: Till största delen är magasinets tillrinningsområ-

de beläget i Torpbäckens avrinningsområde. I söder 

begränsas tillrinningsområdet av Björkaån och i norr 

av moränhöjder och berg i dagen. 

 3. Hur stort är tillrinningsområdet, primärt samt 

sekundärt och tertiärt? 

Svar: Totalt 9,8 km2, varav det primära utgör 5,2 km2 

och det sekundära samt tertiära utgör 4,6 km2.  

 4. Sker flöde till eller från Vombsjön och varierar 

detta i grundvattenmagasinets olika delar? 

Svar: Ja, flöde sker till Vombsjön från magasinet. Re-

sultaten visar även att flöde sker från magasinet till 

Vombsjön, men dessa mätningar är osäkra och bör 

verifieras med nya mätningar. 

 5. Sker flöde mellan Björkaån och grundvattenma-

gasinet och i vilken riktning? 

Svar: Ja, både in- och utflöde sker från Björkaån. 

 6. Uppfyller grundvattnet kraven för dricksvatten-

kvalitet enligt SLVFS 2001:30? 

Svar: Nej. Vattenkvaliteten bedöms som tjänligt med 

anmärkning med avseende på turbiditet, oxiderbarhet, 

färg och järn. Dock kan detta vara en lokal avvikelse. 

 

 För att få en bättre bild över magasinets geometri, 

speciellt i de östra delarna skulle geofysiska undersök-

ningar med georadar vara en möjlig undersökningsme-

tod. Även djupare borrningar för att nå berget och fast-

ställa grundvattenytans nivå är eftersträvansvärt i des-

sa delar av området. För att klargöra Vombsjöns sam-

spel med grundvattenmagasinet bör nya flödesmät-

ningar utföras. Även fler provtagningar för analys av 

grundvattnet bör ske, speciellt i södra delen av områ-

det.  
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10 Bilagor 
 
Bilaga 1 
Brunnsinventeringsdata 

 

Förklaring till förkortningar: 

möh= meter över havet.  

Rök= Rör överkant. 

Gvy= grundvattenyta. 

mömy= meter över markyta. 

murök= meter under röröverkant. 

Nr. X-koord. Y-koord. Mät- 

datum 

(dd.mm.åå) 

Markyta 

 

(möh) 

Rök. 

 

(mömy/ 

m ö.h.) 

Gvy.  

 

(murök/

möh) 

Total- 

djup 

(murök) 

Noterat 

1 6170421 415889 05.04.13 39,0 0,33 2/ 37,3 3,19  

2 6170653 415386 05.04.13 32,8 0 4,41/ 

28,4 

4,88 Sinar ej, djur-

hållning, får. 

3 6170613 415437 05.04.13 34,7 0,11 5,66/ 

29,2 

7,24 Händer att 

brunnen  

sinar. 

4 6171533 413906 05.04.13 22,6 0,35 2,72/ 

20,2 

3,56  

5 6171377 414043 05.04.13 22,5 -0,04 1,73/ 

20,7 

-  

6 6171418 413805 05.04.13 22,6 0,22 2,77/ 

20,1 

-  

7 6170194 413432 05.04.13 24,0 0 2,06/ 

21,9 

7,65  

8 6170364 413437 11.04.13 25,1 0,23 3,37/ 

22,0 

4,68  

9 6170422 413350 11.04.13 22,2 0 2,24/ 

20,0 

3,35  

10 6169891 413859 11.04.13 26,8 0 4,88/ 

22,0 

6,46 Osäkert  

totaldjup 

11 6169158 414990 11.04.13 27,0 0 3,7/ 

23,2 

5  

12 6169559 414356 12.04.13 29,5 0,29 7,65/ 

22,1 

8,58  

13 6169474 414347 12.04.13 24,2 0,45 3,44/ 

21,2 

4,38 Obs-rör 

14 6169405 414376 12.04.13 23,1 0,71 2,7/ 

21,1 

3,47 Obs-rör 

15 6169512 414461 12.04.13 31,3 0,67 8,34/ 

23,6 

8,59 Obs-rör 

16 6170823 414870 17.04.13 23,3 0,17 0,48/ 

23,0 

-  

17 6171256 414224 17.04.13 22,5 0,1 1,39/ 

21,2 

2,3  

18 6169671 414041 18.04.13 25,0 0,79 5,96/ 

19,8 

6,44 Obs-rör 
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