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Sammanfattning: För att skydda Sveriges grundvattentillgångar har Sveriges riksdag beslutat om miljökvalitets-

målet ”grundvatten av god kvalitet”. Ansvarig myndighet för att uppnå målet är Sveriges Geologiska Undersökning 

(SGU). Som ett steg i att uppnå målet utför SGU en kartering av landets grundvattentillgångar. Det innebär att defi-

niera grundvattenmagasinens geometri och utbredning, tillrinningsområde, flödesriktning, uttagsmöjligheter och 

vattenkvalitet. Syftet med detta examensarbete är att kartera Åsumsfältet, beläget norr om Sjöbo, som utgör en öp-

pen akvifer i ytliga isälvsavlagringar. Metodiken omfattar brunnsinventering, borrsondering, vattenprovtagning 

samt flödesmätning. Resultaten visar på en grundvattendelare i den östra delen av grundvattenmagasinet. Öster om 

denna flödar grundvattnet mot sydost, och väster om grundvattendelaren går flödet åt sydväst med riktning mot 

Björkaån. Åsumsfältets primära tillrinningsområde sammanfaller med det område där isälvsmaterialet ligger ytligt 

och är 3,6 km² stort. Det tertiära tillrinningsområdet definieras utifrån topografin och hydrauliska gränser och be-

döms vara 7,2 km² stort. Störst mäktighet har magasinet i de västra delarna och här finns de bästa uttagsmöjlighet-

erna. Det potentiella grundvattenuttaget bedöms vara ca 38 l/s. Åsumsfältets vatten är tjänligt som dricksvatten, 

men med anmärkning på höga nitrat- och järnkoncentrationer samt hög turbiditet. Åsumsfältet utgörs främst av 

sandigt och grusigt material som har en hög hydraulisk konduktivitet. Detta innebär att eventuella föroreningar 

snabbt sprider sig i akviferen. Resultatet från flödesmätningen visar på kontakt mellan Björkaån och grundvattnet, 

med en flödesriktning från grundvattenmagasinet till Björkaån. 
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Abstract: To protect groundwater resources of Sweden, the Swedish parliament decided on the environmental ob-

jective "groundwater of high quality". The authority responsible for achieving the goal is the Geological Survey of 

Sweden (SGU). As a step in achieving the goal SGU perform a mapping of the country's groundwater resources. 

This means defining the groundwater reservoir's geometry and distribution, drainage area, flow direction, possible 

withdrawal quantity and water quality. The aim of this thesis is to map the Åsumfield groundwater reservoir, locat-

ed north of Sjöbo, which constitutes an open aquifer in shallow glaciofluvial deposits. The methods includes well 

inventory, drilling exploratory, water sampling and flow measurement. The results show a groundwater divide in 

the eastern part of the aquifer. East of the groundwater divide, the groundwater flows towards the southeast, and 

west of the groundwater divide the groundwater flows towards the southwest in direction to the Björkaån stream. 

The Åsumfield's primary catchment area coincides with the area where the glaciofluvial deposits is superficial and 

is about 3.6 km². The tertiary catchment area is defined by topography and hydraulic limits and is considered to be 

approximately 7.2 km². The greatest thickness of the aquifer is in the western parts, and here are the best withdraw-

al options. The potential yield of groundwater is considered to be c. 38 l/s. The water of the Åsumfield groundwater 

reservoir is suitable for drinking purposes, but with remarks on the high nitrate and iron concentrations and high 

turbidity. The Åsumfield consists mainly of sandy and gravelly material that has a high hydraulic conductivity. This 

means that any contamination spreads rapidly within the aquifer. The results of the flow measurement show that 

there is contact between the Björkaån stream and the aquifer, with a direction of flow from the aquifer to the Björ-

kaån stream.  
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1  Inledning 
1.1 Bakgrund 
Grundvatten är en av de viktigaste naturresurserna i 

dagens samhälle. Mer än hälften av dricksvattnet i 

Sverige utgörs av grundvatten. Tack vare klimatet och 

Sveriges geologiska utvecklingshistoria finns det i 

landet gott om grundvattentillgångar av god kvalitet. 

De flesta stora grundvattentäkter finns i de stora sand- 

och grusavlagringarna som bildades under och efter 

den senaste nedisningsperioden. Grundvattentillgång-

arna är dock ojämnt fördelade över landet. Flera större 

tätorter, bland annat Stockholm och Göteborg, använ-

der ytvatten som vattenresurs då grundvattnet inte 

räcker till. Grundvatten är nästan alltid att föredra 

framför ytvatten om det finns tillgängligt i tillräckliga 

mängder. Grundvatten håller en jämnare kvalitet och 

temperatur över året, och kräver oftast ingen eller end-

ast måttlig behandling innan användning (SGU 2009). 

 För att skydda Sveriges grundvattentillgångar, från 

bland annat överutnyttjande och från förorening, har 

Sveriges riksdag beslutat om miljökvalitetsmålet 

”grundvatten av god kvalitet”. Detta är ett av sexton 

miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt. Riksda-

gens definition av målet lyder: 

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvat-

tenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för väx-

ter och djur i sjöar och vattendrag” (Naturvårdsverket 

2013). Ansvarig myndighet för att uppnå målet är Sve-

riges geologiska undersökning (SGU). Den 26 april 

2012 beslutade Sveriges regering om preciseringar av 

miljökval i te tsmålen (Regeringen 2012) .  För 

”grundvatten av god kvalitet” fastställdes följande 

preciseringar: 

Grundvattnets kvalitet – ”Grundvattnet är med 

få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar 

användningen av grundvatten för allmän eller enskild 

dricksvattenförsörjning”. 

God kemisk status – ”Grundvattenförekomster 

som omfattas av förordningen (2004:660) om förvalt-

ning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk sta-

tus”. 

Påverkan på ytvatten – ”Utströmmande grund-

vatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livs-

miljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, 

vattendrag och hav”. 

G o d  k v a n t i t a t i v  s t a t u s  – 

”Grundvattenförekomster som omfattas av förordning-

en (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vatten-

miljön har god kvantitativ status”. 

Grundvattennivåer – ”Grundvattennivåerna är 

sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörj-

ning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angrän-

sande ekosystem inte uppkommer”. 

B eva rand e  av  na turgru sav lagr in ga r  – 

”Naturgrusavlagringar av stor betydelse för 

dricksvattenförsörjning, energilagring samt 

natur- och kulturlandskapet är fortsatt beva-

rade”. 

Utnyttjande av grundvatten för nuvarande eller fram-

tida vattenförsörjning kan innebära att konflikter med 

motstridiga intressen uppstår med t.ex. infrastruktur-

projekt, förändrad bebyggelse och etablering av grus-

täkter. För att undvika konflikter och för att redan i 

planeringsskedet ta hänsyn till vattenförsörjningsin-

tressen är det viktigt att ha information och kunskap 

om betydelsefulla grundvattentillgångar (Ojala et al. 

2004). Med anledning av detta utför SGU en kartering 

av Sveriges grundvattentillgångar, både i detaljerad 

skala (1:50 000) och översiktlig skala (1:250 000). 

Karteringen syftar till att bedöma utbredning och kapa-

citet hos grundvattenmagasin, ange grundvattnets flö-

desriktning och dess kemiska sammansättning samt 

sammanfatta annan relevant information. Resultatet av 

karteringen utgör ett viktigt beslutsunderlag för kom-

muner och länsstyrelser vid hantering av anmälnings- 

och tillståndsärenden för verksamheter som kan med-

föra en påverkan på grundvattnet. Resultatet utgör 

även ett viktigt underlag vid inrättande av vatten-

skyddsområden och andra skyddsåtgärder. 

 

1.2 Syfte 
Som ett steg i karteringen av Sveriges grundvattentill-

gångar har SGU beslutat att undersöka ett grundvatten-

magasin norr om Sjöbo i Skåne. Grundvattenmagasi-

net utgörs av en öppen akvifer i isälvsavlagringar, och 

benämns Åsumsfältet. Målsättningen är att undersök-

ningen skall ge svar på följande frågor: 

Vilken utbredning och geometri har grundvat-

tenmagasinet? 

Vilket är tillrinningsområdet? 

Hur ser flödesmönstret ut? 

Vilken kvalitet har grundvattnet? 

Hur ser utbytet ut mellan Björkaån och grund-

vattenmagasinet? 

Vilket är det potentiella grundvattenuttaget? 

 

2 Områdesbeskrivning 
Grundvattenmagasinet Åsumsfältet, som denna studie 

avser att undersöka, är beläget strax norr om Sjöbo 

tätort, Skåne län, se Fig. 1. Grundvattenmagasinet är 

en öppen akvifer i ytliga isälvsavlagringar. Undersök-

ningsområdet sträcker sig från Lillås gård i öst till 

Omma i väst och begränsas i söder av Björkaån, se 

Fig. 3. Isälvsavlagringen ligger på mellan 30 och 60 

meter över havet med de högsta nivåerna i den östra 

delen. Markanvändningen inom Åsumsfältet domine-

ras av åker-, betes- och skogsmark, se Tab. 1. 
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Tabell 1. Markanvändningens fördelning inom Åsums-

fältet (Länsstyrelsen 2013). 

 Å r  2 0 0 8  g j o r d e  L ä n s s t y r e l s e n 

(Vatteninformationssystem VISS) en bedömning av 

Åsumsfältets potentiella föroreningsbelastning. Denna 

bedömning baseras på markanvändningen, antalet för-

oreningskällor och vilken typ av föroreningskällor som 

kan påverka grundvattenmagasinet. Markanvändning 

och föroreningskällor som innebär en stor förorenings-

belastning innebär att grundvattenmagasinet tilldelas 

högre poäng. Exempelvis innebär åkermark en större 

föroreningsbelastning än skogsmark. Poängen sam-

manställs och beroende på summan hamnar grundvat-

tenmagasinet i en av fyra klasser. En poängsumma 

mellan 25 och 40 innebär ”stor potentiell förorenings-

belastning” (Länsstyrelsen 2007). Bedömningen av 

Åsumsfältet resulterade i 33,6 poäng. Inom Åsumsfäl-

tet finns det totalt 3,3 km statlig väg. En klassning av 

vägens potentiella föroreningsbelastning har gjorts 

utifrån Vägverkets nationella vägdatabas och resultatet 

har placerat vägen i en av fyra klasser. Klassningen 

görs utifrån trafikmängd, trafikslag och om vägen sal-

tas. Hela vägsträckan hamnar i riskklass B som inne-

bär ”stor risk för påverkan” (Länsstyrelsen 2013a). 

 

2.1 Berggrundsgeologisk beskrivning 
Vombsänkan utgör en gravsänka i berggrunden, bildad 

under yngre krita till följd av tektonisk aktivitet. Den 

sträcker sig från Vombsjön mot Ystad och vidare ut i 

Östersjön, se Fig. 2. I sydväst begränsas den av ur-

bergshorsten Romeleåsen och i nordöst av Fyledalens 

förkastningszon. Under mesozoikum avsattes mäktiga 

sedimentlager i Vombsänkan. Avsättningen skedde 

växelvis i marin respektive limnisk miljö. Den ytnära 

berggrunden i Vombsänkan utgörs av bergarter avsatta 

under yngre krita, och karaktäriseras generellt sett av 

sandiga glaukonitiska sediment med inslag av sandig 

kalksten och konglomerat med fosfatiska noduler. 

Större delen av Åsumsfältet ligger ovanpå Fyledalens 

förkastningszon. Den allra västligaste delen ligger på 

Vombsänkan. Den ytnära berggrunden i Fyledalens 

förkastningszon utgörs av ospecifierad sandsten och 

siltsten avsatt under jura (Erlström et al. 2004). 

 

2.2 Kvartärgeologisk beskrivning 
Berggrunden i Vombsänkan täcks av kvartära avlag-

ringar med varierande mäktighet. I Åsumsfältet varie-

rar jorddjupet normalt mellan 20 och 40 meter. Enligt 

SGU:s jordartskarta (Daniel 1989) består de ytliga 

jordarterna inom Åsumsfältet av isälvsmaterial, se Fig. 

3. Grus och grusig sand dominerar i ytan, med det 

grövsta materialet i de östra delarna. Åsumsfältets la-

gerföljd tyder på ett komplicerat bildningssätt där av-

sättningsmiljön skiftat mellan en isälvs- och en issjö-

miljö. I issjöarna avsattes finkornigt material, främst    

lera och silt, och i isälvarna avsattes grövre material i 

form av grus och sand (Daniel 1992).  

 
 

Markanvändning Markandel 

Åkermark 46,8 % 

Betesmark 29,9 % 

Skogsmark 19,3 % 

Grus- och bergtäkt 3,1 % 

Frukt- och bärodling 0,7 % 

Vatten 0,2 % 

Fig. 1. Vänster bild: karta över Skåne län. Höger bild: översiktskarta över Åsumsfältet med omnejd. Åsumsfältet 

är markerat med grönt på kartan. 
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2.3 Ytvatten 
Åsumsfältet gränsar i söder till Björkaån som mynnar 

ut i Vombsjön och utgör ett av Kävlingeåns biflöden. 

Vattendraget ändrar namn uppströms till Åsumsån,  

Tolångaån, Vollsjöån och slutligen Sniberupsbäcken 

(Kävlingeån 2013). Troligtvis finns kontakt mellan 

Åsumsfältets grundvatten och Björkaån. Det är därför 

av stort intresse att känna till Björkaåns kemiska sta-

tus. Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 

u p p n å r  B j ö r k a å n  e n  ” g o d  k e mi s k  s t a t u s ” 

(Länsstyrelsen 2013b).         Den kemiska statusen 

bestäms av mängden förorenande ämnen i ytvattnet. 

De ämnen som mäts är de som anges i EG-direktiv 

2008/105/EG. Skulle halten av något av dessa ämnen 

överskrida sin miljökvalitetsnorm får ytvattenföre-

komsten bedömningen ”uppnår ej god kemisk status” 

(Naturvårdsverket 2007).                                      

 
 

Fig. 2. Utbredning av kritaberggrund i sydöstra Skåne (Erlström et al. 2004).    
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2.4 Naturlig grundvattenbildning 
Den naturliga grundvattenbildningen styrs av mängden 

nederbörd samt hur stor del av nederbörden som kan 

infiltrera grundvattenmagasinet. Genom att subtrahera 

nederbördsmängden med evapotranspirationen och 

ytavrinningen erhålls ett mått på den mängd vatten 

som fyller på grundvattenmagasinet (Fetter 2001). 

SMHI, Sveriges meterologiska och hydrologiska insti-

tut, har mellan åren 1961 och 1990 mätt nederbörds-

mängden månadsvis på ett stort antal stationer i Sve-

rige. Den närmaste stationen till Åsumsfältet är 

Björka. Nederbördsmängden har här uppmätts till ca 

721 mm i genomsnitt per år (SMHI 2013). Den natur-

liga grundvattenbildningen är 332 mm/år, beräknad på 

hela magasinets yta (Länsstyrelsen 2013a). 

 

2.5 Tillrinningsområde 
Ett grundvattenmagasins tillrinningsområde kan defi-

nieras som det område inom vilket den effektiva ne-

derbörden, helt och hållet eller till viss del, bidrar till 

att fylla på magasinet (Fetter 2001). Tillrinningsområ-

det kan i sin tur delas in i deltillrinningsområden: pri-

märt, sekundärt och tertiärt. Som primärt tillrinnings-

område räknas det område där grundvattenmagasinet 

går i dagen, och där hela eller majoriteten av den ef-

fektiva nederbörden tillförs magasinet. Som sekundärt 

tillrinningsområde räknas det område inom vilket hela 

eller majoriteten av den effektiva nederbörden tillförs 

magasinet, men där magasinet inte går i dagen. Det 

tertiära tillrinningsområdet definieras som det område 

varifrån endast en del av den effektiva nederbörden 

tillförs grundvattenmagasinet. Till det tertiära tillrin-

ningsområdet räknas bl.a. markområden ovan eller vid 

sidan av magasinet varifrån läckage sker eller kan tän-

kas ske under särskilda förhållanden. Det kan t.ex. ske 

i samband med avsänkning av grundvattennivån (Lång 

et al. 2010). 

 

3 Metodik 
3.1 Brunnsinventering 
En brunnsinventering utfördes med syfte att skapa en 

bild av hur grundvattnet flödar i de ytliga avlagringar-

na. Brunnsinventeringen utfördes enligt SGU:s meto-

dik under april månad 2013 och omfattade totalt elva 

brunnar. Grundvattenytan i grävda brunnar inom 

undersökningsområdet mättes in med ett ljuslod. Då 

lodet träffar vattenytan, sluts en strömkrets och en diod 

tänds och det hörs ett högfrekvent ljud. Djupet från 

brunnens överkant ner till grundvattenytan avläses på 

måttbandet. Med en tumstock mättes sedan avståndet 

från markytan till brunnens överkant samt brunnens 

diameter. Även brunnarnas totaldjup noterades med  

Fig. 3. Grundvattenmagasinet Åsumsfältet inringat med svart linje på jordartskartan. Grön färg på kartan repre-

senterar isälvsmaterial, blått morän och lila svämsediment. (Modifierad med tillstånd från SGU. © Sveriges geo-

logiska undersökning)  
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hjälp av ljuslodet. Mellan varje mätning rengjordes 

lodet med en spritlösning för att förhindra spridning av 

mikroorganismer och eventuella föroreningar. Brun-

narnas position fastställdes med en GPS av märke Gar-

min, modell Oregon 300. Koordinatsystemet som an-

vändes var Sweref 99TM. För att erhålla grundvatten-

ytans nivå i meter över havet i respektive brunn kom-

binerades brunnarnas koordinater med lantmäteriver-

kets höjddata. GSD-Höjddata i grid 2+ utnyttjades. 

Denna modell är framställd ur data från flygburen la-

serskanning. Modellen har en upplösning på två meter, 

och felmarginalen i höjd inom varierad terräng ligger 

på ca 0,2 meter (Lantmäteriet 2011). 

 

3.2 Borrsondering 
Efter utförd brunnsinventering stod det klart att det 

fanns två större områden där information om grundvat-

tenytans läge var otillräcklig. Därför valdes dessa om-

råden ut för borrsondering. Totalt borrades fyra hål. 

För borrpunkternas position se Fig. 4. Initialt kontakta-

des fastighetsägare för att erhålla tillstånd för borrning. 

För att säkerställa att inga ledningar eller övrig infra-

struktur skulle skadas i samband med borrningen in-

formerades ledningskollen. Detta är en webbtjänst som 

underlättar kommunikation mellan ägare av nedgrävd 

infrastruktur i form av olika ledningar och de som vill 

veta var de finns (Ledningskollen 2013). Borrningen 

utfördes med borrbandvagn av modell Geotech 1000, 

se Fig. 5. I varje borrpunkt utfördes först trycksonde-

ring med rotation så djupt som det var möjligt. Sedan 

borrades det med skruvborr i samma hål för att ta jord-

artsprover. Grundvattenytans läge uppskattades till den 

nivå i lagerföljden där jorden blev fuktig. 

3.3 Flödesmätning 
En flödesmätning utfördes med två målsättningar. Ett 

av målen var att skapa en bild av hur utbytet sker mel-

Fig. 4. Karta över undersökningsområdet med inventerade brunnar, borrpunkter samt placering av flödesmätare 

utmarkerat.     

Fig. 5. Borrsondering utfördes med borrbandvagn av 

modell Geotech 1000. (Foto: Ludvig Ehlorsson 

2013). 
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lan Åsumsfältets grundvatten och Björkaån. Det andra 

målet var att undersöka om två öppna vattenytor, ob-

serverade i fält, representerade Åsumsfältets grundvat-

tenyta. 

 Flödesmätarna konstruerades med utgång från be-

skrivningen i Lee (1976). I botten på en plasthink bor-

rades ett hål, genom vilket en ventil trycktes. På venti-

len kopplades en gummislang med en plastpåse, se 

Fig. 6. Plastpåsen fylldes upp med fem dl vatten och 

hinken trycktes sedan ner upp och nedvänd i bottense-

dimenten, se Fig. 7. Då vatten flödar från grundvatten-

magasinet in i ytvattnet kommer plastpåsen att fyllas 

på med vatten och om flödet går på andra hållet kom-

mer vattenmängden i påsen minska. På grund av en 

alltför stenig botten som gjorde det svårt på de flesta 

ställen att trycka ner flödesmätaren, kunde endast två 

mätningar utföras. En mätning gjordes i anslutning till 

Björkaån (FM 2) och en mätning i en av de öppna vat-

tenytorna (FM 1). För placering av flödesmätarna se 

Fig. 4. Flödesmätarna satt i mellan 3,5 och 21 timmar 

av logistiska skäl. 

 

3.4 Vattenprovtagning 
För att analysera grundvattnets kvalitet, togs med hjälp 

av en bailer ett prov vardera i två olika brunnar, båda 

använda för dricksvattenuttag. Bailern består av ett rör 

med en backventil i botten, som gör det möjligt för 

vattnet att rinna in i röret när det sänks ner i brunnen 

men inte rinna ut då det dras upp. Vattnet hälldes se-

dan över till en plastflaska som fylldes till brädden. 

Flaskorna förvarades i kylväska innan de lämnades till 

laboratoriet för analys. Dessa utfördes av ALcontrol 

laboratories, med avseende på ett antal kemiska para-

metrar, se Bilaga 1. Som bedömningsgrund för prover-

na används två olika föreskrifter. Dels jämförs provre-

sultatet med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 

2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten. Dessa 

regler och riktvärden gäller för brunnar och vattenverk 

som producerar mindre än tio m³ dricksvatten per dygn 

eller försörjer färre än 50 personer (Socialstyrelsen 

2008). Provresultatet jämförs också med statens livs-

medelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 

2001:30 (Statens livsmedelsverks författningssamling 

2011). Dessa föreskrifter gäller för dricksvatten från 

vattenverk som försörjer fler än 50 personer eller i 

genomsnitt tillhandahåller mer än tio m³ dricksvatten 

per dygn. 

 

4 Resultat 
4.1 Brunnsinventering 
Resultatet från brunnsinventeringen av de 11 brunnar-

na redovisas i Tabell 2. De högsta grundvattennivåerna 

uppmättes i den östra delen av Åsumsfältet. Lägst ni-

våer uppmättes i den västra delen, närmast Björkaån. 

Nivåskillnaden ligger på nästan 15 m. De inventerade 

brunnarna ligger längs akviferens kanter, inom de mer 

centrala delarna saknas information då tillgängliga 

brunnar saknas i området. 

 
4.2 Borrsondering 
Resultatet från borrsonderingen presenteras i Tabell 3. 

Borrningen utfördes i varje punkt så djupt som borr-

bandvagnen klarade av. I första borrpunkten (BP1) 

klarade inte borren komma ner i jorden och därmed 

erhölls inget resultat från denna punkt. Troligtvis be-

rodde detta på att lagerföljden överst bestod av fyll-

nadsmaterial, vilket inte var känt innan borrsondering-

en. Resultatet från de övriga borrpunkterna visar på en 

lagerföljd dominerad av sandigt material med varie-

rande grovlek. Inga rör sattes i samband med borrson-

deringen. På grund av detta fick grundvattennivån i 

borrpunkterna uppskattas till den nivå i lagerföljden 

där jorden blev blöt. 

Fig. 6. Egenkonstruerad flödesmätare använd vid 

flödesmätningen. (Foto: Ludvig Ehlorsson 2013). 

Fig. 7. Flödesmätaren är här nedtryckt i bottensedi-

menten i Björkaån. (Foto: Ludvig Ehlorsson 2013). 
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Tabell 2. Resultatet från brunnsinventeringen. Rök = röröverkant. Brk = brunnskant. Använt koordinatsystem är 

Sweref 99TM. 

Brunnsnum-

mer 

x-

koordinat 

y-

koordinat 

Rök/Brk 

(m.ö.my) 

Total-

djup (m) 

Grund-

vattenn

ivå 

(m.u.rö

k/brk) 

Markytan 

(m.ö.h) 

Grundvatten-

nivå (m.ö.h) 

101 6167428 419931 0,23 17,75 17,38 59,8 42,65 

102 6168557 416268 0,95 5,87 3,16 35,3 33,09 

103 6168791 416608 0,82 2,43 2,32 37 35,5 

104 6169112 416106 0,27 3,6 3,02 33,6 30,85 

105 6168260 418307 0,37 4,48 3,1 45,3 42,57 

106 6169182 416010 0,33 5,7 4,77 35 30,56 

107 6168905 415593 0,08 3,64 2,87 30,8 28,01 

108 6168156 416086 0 7,78 6,82 38,8 31,98 

109 6168450 415842 0,9 10,66 10,02 39,7 30,58 

110 6168989 416238 0,34 9 6,11 36,8 31,03 

113 6168559 415624 0,3 3,34 2,68 30,5 28,12 

Tabell 3. Resultat från borrsondering. För placering av borrpunkter se Fig. 4. Koordinater är angivna enligt koor-

dinatsystem Sweref 99TM. Borrning i BP1 misslyckades och gav därmed inget resultat. 

Borrpunkt X-

koordinat 

Y-

koordinat 

Totaldjup 

(m) 

Markytans 

höjd över 

havet (m) 

Grundvatteny-

tans nivå, m.ö.h. 

Lagerföljd 

BP1 616754 419468 - 46,2 - - 

BP2 6177904 419120 3,6 51,7 49,9 0-0,5 m: matjord 

0,5-3,4 m: silt/lera som 

övergår i sand 

3,4-3,6 m: moränlera 

BP3 6168281 417884 6 42,5 39 0-1 m: matjord 

1-1,7 m: mellansand 

1,7-6 m: grovsand 

BP4 6168349 416735 5,3 37,8 34,8 0-0,5 m: matjord 

0,5-2,7m: sand med inslag 

av grus 

2,7-5,3 m: grusig sand med 

inslag av sten 
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4.3 Tillrinningsområde 
Åsumsfältets primära tillrinningsområde definierades 

utifrån jordartskartan och motsvarar det område där 

isälvsmaterialet ligger ytligt. Någon avgränsning av 

det sekundära tillrinningsområdet har inte gjorts i sam-

band med detta arbete. Det sekundära tillrinningsområ-

det sammanförs här med det tertiära. Det tertiära till-

rinningsområdet definieras utifrån topografin samt 

hydrauliska gränser och uppskattas till 7,2 km², se Fig. 

8. 

 

4.4 Vattenkvalitet 
Resultatet från vattenprovtagningen presenteras i Bi-

laga 1. De parametrar som resulterade i anmärkning 

redovisas i Tabell 4. Prov nr 1 (fältnummer 4 i Bilaga 

1.), taget i brunn nr 104, bedömdes som tjänligt med 

anmärkning, p.g.a. för hög koncentration av nitrat, 

mangan och järn. Nitratkoncentrationen i provet låg på 

25 mg/l, vilket ska jämföras med riktvärdet för tjänligt 

som ligger på 20 mg/l enligt både socialstyrelsens och 

livsmedelsverkets föreskrifter. Riktvärdet för otjänligt 

är 50 mg/l. Mangankoncentrationen i provet låg på 0,1 

mg/l vilket är över gränsen för tjänligt med anmärk-

ning enligt livsmedelsverkets föreskrifter. Jämförs 

mangankoncentrationen med socialstyrelsens före-

skrifter innebär resultatet dock ingen anmärkning. 

Järnkoncentrationen i prov nr 1 ligger på 0,16 mg/l 

vilket innebär anmärkning enligt socialstyrelsen före-

skrifter. 

 Prov nr 2 (fältnummer 9 i Bilaga 1.), taget i brunn 

nr 109, bedömdes som tjänligt med anmärkning, p.g.a. 

för hög turbiditet samt för hög koncentration av järn 

och mangan. Turbiditet mäts i enheten formazine 

nephelometric unit (FNU), och är ett mått på partikel-

halten i vattnet. Prov nr 2 hade en turbiditet på tolv 

FNU, vilket ska jämföras med riktvärdet för tjänligt 

som ligger på tre FNU enligt socialstyrelsens föreskrif-

ter och 0,5 FNU enligt livsmedelsverket. Järnkoncent-

rationen i prov nr 2 låg på 1,3 mg/l. Riktvärdet för 

tjänligt är 0,5 mg/l. Mangankoncentrationen i prov nr 

2 låg på 0,11 mg/l, vilket innebär en anmärkning enligt 

livsmedelsverkets föreskrifter. 

 

4.5 Flödesmätning 
Resultatet från flödesmätningen i Björkaån (FM2) 

visar på ett flöde från grundvattenmagasinet till 

Björkaån. Flödesmätaren var endast installerad i drygt 

3,5 timmar och efter denna relativt korta tid var plast-

påsen maximalt fylld. När flödesmätaren som installe-

rades i den öppna vattenytan (FM1) togs upp, innehöll 

den 0,8 l, vilket tydligt visar att grundvatten tränger 

upp underifrån.   

 Det som kan bidra till ett felaktigt resultat är läck-

age av ytvatten direkt in i flödesmätaren, och att ytvat-

Fig. 8. Karta över Åsumsfältets tillrinningsområde. Heldragen svart linje ringar in det primära tillrinningsområ-

det, streckad svart linje ringar in det uppskattade tertiära tillrinningsområdet. (Modifierad med tillstånd från SGU. 

© Sveriges geologiska undersökning) 
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ten rann in då flödesmätaren installerades. Då flödes-

mätaren trycktes ner i bottensedimenten böjdes 

slangen på mitten för att hindra vattnet i plastpåsen 

från att rinna ut. Genom att beräkna halva slangens 

volym kan ett mått på den volym vatten som kan tän-

kas ha läckt in erhållas. Denna volym beräknas till 

0,02 l. Inga tecken på att ytvatten läckte in i flödesmä-

taren kunde noteras. 

 

4.6 Brunnsarkivet 
Enligt svensk lag är den som yrkesmässigt utför borr-

ning, rördrivning eller liknande arbeten med syfte att 

undersöka eller tillgodogöra sig grundvattnet skyldig 

att rapportera resultatet av arbetet till SGU (SFS 

1975:424). Lagen tillkom 1975 och sedan dess lagras 

informationen i SGU:s brunnsarkiv. Inom Åsumsfältet 

finns enligt brunnsarkivet tre borrade brunnar. Två av 

brunnarna är lokaliserade precis öster om väg 13, se 

Fig. 4. I den sydligaste brunnen av dessa två uppges 

femton m som djup till berggrunden. I den norra upp-

ges 45 m som djup till berggrunden. Den tredje brun-

nen är lokaliserad i Omma, se Fig. 4. Här är sedimen-

ten betydligt mäktigare. Djup till bergrunden uppges 

här vara mer än 63 m. 

 
5. Tolkning och diskussion 
5.1 Grundvattnets flödesmönster 
Grundvattnets flödesmönster i en öppen akvifer styrs 

främst av topografin. Vattnet flödar från högre till 

lägre nivå (Fetter 2001).  Resultatet från brunnsinven-

teringen och borrsonderingen visar på ett huvudsakligt 

flöde från Åsumsfältets nordöstra del mot den syd-

västra, med undantag från längst i öster, där en grund-

vattendelare är belägen och flödet går från nordväst 

mot sydost. Grundvattenflödet är generellt riktat ner 

mot Björkaån, se Fig. 9. Resultatet följer i stora drag 

topografin i området. I borrpunkt nr 2 (BP2) uppskat-

tades grundvattennivån till 49,9 m över havet. Denna 

punkt representerar därmed en rörlig grundvattende-

lare. Öster om grundvattendelaren flödar grundvattnet 

mot sydost. Då grundvattenytan i borrhålen uppskatta-

des till den nivå i lagerföljden där jorden blev blöt, är 

felmarginalen stor. 

 

5.2 Grundvattenmagasinets geometri 
Åsumsfältets utbredning horisontellt bestäms utifrån 

jordartskartan. Gränsen dras längs med gränsen för 

isälvsmaterialet. I norr begränsas magasinet främst av 

lerig morän och i söder av svämsediment längs med 

Björkaån. Åsumsfältets yta bedöms vara 3,6 km². 

Mäktigheten på grundvattenmagasinet är svårt att be-

döma. Resultatet från borrsonderingen tyder på en 

varierande mäktighet. I borrpunkt 2 var det grundvat-

tenförande lagret knappt tre meter mäktigt, i borrpunkt 

3 och 4 var mäktigheten ungefär fem meter. Grundvat-

tenmagasinet kan dock vara mäktigare än vad som var 

möjligt att borra vilket innebär att dessa värden kan 

vara underskattade. Då information om lagerföljden i 

området är begränsad är det svårt att dra någon säker 

slutsats. Baserat på borrsonderingen, samt information 

från brunnsarkivet som tyder på ökad sedimentmäktig-

het mot väst, dras dock slutsatsen att isälvsmaterialet 

ökar i mäktighet mot väst. 

 

5.3 Tillrinningsområde 
Det primära tillrinningsområdet utgörs av det område 

där isälvsmaterialet ligger ytligt, och är 3,6 km² stort. 

Det tertiära tillrinningsområdet definieras utifrån topo-

grafin samt hydrauliska gränser, och uppskattas vara 

7,2 km² stort. Grundvattenmagasinet tillförs vatten 

främst från nederbörd som faller på avlagringen. Hur 

stort tillskottet är från det tertiära tillrinningsområdet 

är mycket svårt att uppskatta. Beräkningar av potenti-

ellt grundvattenuttag i detta arbete baseras därför på att 

det tertiära tillrinningsområdet inte bidrar med något 

tillskott. 

 

5.4 Vattenkvalitet 
När nederbördsvatten rör sig ner genom marken och 

vidare genom grus och sand sker en filtrering och en 

rening av vattnet, samtidigt som värdefulla mineral 

och spårämnen tillförs. Ofta utgör grundvattnet en bra 

råvara för dricksvatten som sällan kräver omfattande 

behandling innan användning. I vissa fall är dock kva-

Tabell 4. Tabellen redovisar de parametrar som gav anmärkning i samband vattenprovtagningen. Resultatet jäm-

förs både med livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) och socialstyrelsens allmänna 

råd (SOSFS 2003:17). 

Parameter Enhet Resultat 
Prov nr 1 

Resultat 
Prov nr 2 

Livsmedelsverkets 
föreskrifter om dricks-

vatten. Tjänligt med 

anmärkning 

Socialstyrelsens 
Allmänna råd, 

SOSFS 2003:17. 
Tjänligt med an-

märkning 

Mätosäkerhet 

Järn mg/l 0,16 1,3 0,1 0,5 +/- 15 – 25 % 

Mangan mg/l 0,1 0,11 0,05 0,3 +/- 10 – 15 % 

Nitrat mg/l 25 17 20 20 +/- 15 – 20 % 

Turbiditet mg/l 0,48 12 0,5 3 +/- 20 % 



14 

liteten undermålig, antingen på grund av naturliga för-

hållanden i jord och berg, eller på grund av mänsklig 

påverkan (Bergmark et al. 2007). 

 Baserat på de två vattenprover som tagits, bedöms 

grundvattnets kvalitet i Åsumsfältet som tjänligt för 

dricksvattenändamål, men med vissa anmärkningar. 

Prov nr 1 uppvisar en nitratkoncentration som ligger 

över gränsen för tjänligt med anmärkning. Nitratkon-

centrationen i prov nr 2 ligger också på en relativt hög 

nivå (17 mg/l), dock under gränsen för tjänligt med 

anmärkning. Normalt sett överstiger nitratkoncentrat-

ionen i svenskt grundvatten sällan 2 mg/l. I de fall 

koncentrationen är högre beror det med största sanno-

likhet på mänsklig påverkan, främst i form av kväve-

gödsling och påverkan från avloppsvatten. En alltför 

hög nitratkoncentration i grundvattnet kan innebära att 

det blir oanvändbart som dricksvatten på grund av 

hälsoskäl (SGU 2013). Då ett grundvatten med hög 

nitratkoncentration når en ytvattenrecipient innebär 

detta ett eutrofierande tillskott vilket kan leda till över-

gödning (Naturvårdsverket 2002). Av denna anledning 

kan det i vissa fall vara aktuellt med strängare riktvär-

den för grundvattnets halt av nitrat (SGU 2008). 

 Järn- och mangankoncentrationen i bägge proven 

ligger över gränsen för tjänligt med anmärkning. Kon-

centrationen av järn och mangan i grundvatten styrs 

främst av pH-värde och rådande redoxförhållanden. 

Höga halter av järn och mangan är ett av de vanligaste 

problemen hos grundvattenbaserat dricksvatten. Effek-

terna visar sig i form av ett missfärgat vatten med då-

lig smak som kan missfärga textilier vid tvätt. Höga 

halter mangan har tidigare ansetts vara ett tekniskt och 

estetiskt problem. På senare tid har det dock uppmärk-

sammats att mangan i dricksvattnet kan leda till nerv-

skador hos spädbarn (SGU 2013). 

 Vattnet från prov nr 2 uppvisar en turbiditet som 

ligger över gränsen för tjänligt med anmärkning. Ett 

vattens turbiditet är ett mått på dess grumlighet. Turbi-

diteten styrs av halten partiklar i vattnet. Dessa utgörs 

främst av järnoxider och kalkutfällningar, men även av 

lerpartiklar från jordlager. Ökad turbiditet kan bero på 

att ytligare vatten tränger in i brunnen. Detta kan även 

medföra mikrobiologiska problem med vattenkvali-

teten (SGU 2013). 

 Bedömningen av Åsumsfältets grundvattenkvalitet 

baseras på endast två vattenprover tagna i den västliga 

delen av grundvattenmagasinet. Det är därmed svårt 

att dra några säkra slutsatser om kvaliteten. Det är osä-

kert om resultatet speglar grundvattnets allmänna kva-

litet. De anmärkningar som noterats kan bero på lokala 

variationer och punktkällor från mänskliga aktiviteter. 

Innan provtagning bör vattnet i brunnen omsättas, 

helst med minst tre brunnsvolymer. Detta för att säker-

ställa att det vatten som analyseras tas direkt från akvi-

Fig. 9. Kartan visar grundvattennivån och grundvattnets huvudsakliga flödesmönster inom Åsumsfältet. Då in-

formation om grundvattennivån i de centrala delarna är bristfällig har det inte gått att dra några ekvipotentiallinjer 

här. (Modifierad med tillstånd från SGU. © Sveriges geologiska undersökning) 
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feren. Vatten som får stå i brunnen innan provtagning 

kan påverkas, både kemiskt och biokemiskt, av bl.a. 

brunnens material och av eventuella filter (U.S. Geolo-

gical Survey 2006). Vid provtagningen i samband med 

detta arbete genomfördes ingen omsättning av brunns-

vattnet, detta utgör därmed en stor felkälla. För att 

göra en säkrare bedömning av vattenkvaliteten bör fler 

prover tas i omsatta brunnar, och fler variabler bör 

analyseras. 

 
5.5 Hot mot grundvattnet 
Åsumsfältet utgörs av en öppen akvifer i isälvsmateri-

al. På grund av isälvsmaterialets höga hydrauliska 

konduktivitet (Fetter 2001) samt avsaknad av ett över-

liggande tätande lager är akviferen mycket sårbar för 

eventuella föroreningar. Inom Åsumsfältet finns 3,3 

km statlig väg. Dagvattnet från vägar innehåller ofta 

ett stort antal föroreningar, både från trafiken och 

vägunderhållet. Vanliga föroreningar är oljeprodukter, 

organiska föroreningar och metaller (Folkeson 1994). 

Vägsaltning kan leda till försämrad vattenkvalitet i 

form av ökade salthalter och hårdhet, ökad risk för 

korrosion och ökad metallrörlighet genom marken. 

Olyckor med miljöfarliga transporter kan utgöra ett 

allvarligt hot mot grundvattnet (SGU 2005). Nästan 50 

% av Åsumsfältets yta utgörs av åkermark. Gödsling 

av denna mark kan leda till förhöjda nitrathalter i 

grundvattnet (Johnsson et al. 2002). Knappt 50 % av 

den svenska jordbruksmarken besprutas med bekämp-

ningsmedel. Rester av bekämpningsmedel i grundvatt-

net är ett problem som uppmärksammats allt mer un-

der det senaste årtiondet (Jordbruksverket och Kemi-

kalieinspektionen 2002). Inom Åsumsfältet finns en 

aktiv grustäkt. Denna verksamhet kan innebära ett hot 

mot grundvattnet både kvalitativt och kvantitativt. När 

det översta jordlagret tas bort minskar akviferens na-

turliga skydd mot föroreningar. Grundvattenbildningen 

kan eventuellt öka i samband med att vegetation tas 

bort. Detta kan leda till en ojämnare vattenkvalitet 

(SGU 2005). 

 

5.6 Flödesmätning 
Resultatet från flödesmätningen i Björkaån visar på ett 

flöde som går från akviferen till Björkaån. Grundvat-

tennivån i brunnarna närmast Björkaån ligger nära 

vattenytan i Björkaån, vilket gör dem känsliga för vari-

ationer i ytvatten- och grundvattennivåer. Ett alltför 

stort uttag från dessa brunnar skulle kunna leda till att 

grundvattennivån hamnar under Björkaåns vattenyta 

och därmed skulle en infiltration från ån induceras. I 

samband med ytvatteninfiltration förkortas ofta vatt-

nets uppehållstid i grundvattenmagasinet. Detta med-

för ökade risker för virussmitta och annan förorenings-

spridning (Bergmark et al. 2007). För att erhålla en 

säkrare bild av utbytet mellan Björkaån och grundvat-

tenmagasinet bör fler mätningar utföras. Det vore in-

tressant att utföra mätningar vid flera tidpunkter under 

året. Under april månad, då mätningen utfördes, står 

grundvattnet generellt som högst i södra Sverige 

(Gustafsson et al. 2005). Under de delar på året då 

grundvattnet står betydligt lägre skulle resultatet från 

flödesmätningen kunna se annorlunda ut. 

 Resultatet från flödesmätningen i den öppna vat-

tenytan tyder på att grundvatten tränger fram underi-

från. Det innebär att den öppna vattenytan motsvarar 

grundvattnets tryckyta, som här ligger 37,4 m över 

havet, vilket stämmer väl in med topografin. 

 

5.7 Potentiellt grundvattenuttag 
Det potentiella grundvattenuttaget är ett mått på den 

mängd grundvatten som långsiktigt kan utvinnas från 

magasinet. Detta styrs av den effektiva nederbörden, 

ytavrinningen samt tillrinningsområdets yta. Åsums-

fältets primära tillrinningsområde är 3,6 km² stort och 

den naturliga grundvattenbildningen enligt VISS är 

332 mm/år. Det innebär, i teorin, att det potentiella 

grundvattenuttaget är ca 38 l/s. Troligtvis är detta 

värde underskattat då bidraget från det tertiära tillrin-

ningsområdet inte är medräknat. De bästa uttagsmöj-

ligheterna från akviferen bedöms finnas i de sydväst-

liga delarna. Detta baserat på att det huvudsakliga 

grundvattenflödet bedöms gå mot väst/sydväst och 

skillnaden i grundvattennivå från borrpunkt 2 till 

brunn 107 och 113, som ligger i akviferens nordvästra 

hörn, är nästan 22 m. Akviferens mäktighet bedöms 

öka västerut, vilket även bidrar till ökade uttagsmöjlig-

heter. Vid en eventuell etablering av en vattentäkt i 

området är det viktigt att inte placera den för nära 

Björkaån. Ett stort grundvattenuttag i den sydvästra 

delen skulle kunna leda till inducering av ytvatten från 

Björkaån. Detta vatten skulle få en kort uppehållstid i 

grundvattenmagasinet och därmed skulle risken för 

vattenkvalitetsproblem öka. 

 

6 Slutsatser 
- Vilken utbredning och geometri har grundvattenma-

gasinet? 

Grundvattenmagasinet utgörs av isälvsmaterial och har 

en areell utbredning på 3,6 km². Isälvsmaterialets mäk-

tighet varierar, med den största mäktigheten i den 

västra delen. 

- Vilket är tillrinningsområdet? 

Åsumsfältets primära tillrinningsområde omfattar 3,6 

km². Det tertiära tillrinningsområdet definieras utifrån 

topografin samt hydrauliska gränser och bedöms vara 

7,2 km² stort. 

-  Hur ser flödesmönstret ut? 

En grundvattendelare bedöms finnas vid borrpunkt 2 

(BP2). Väster om denna punkt flödar grundvattnet mot 

sydväst och ner mot Björkaån. Öster om denna punkt 

går flödet mot sydöst och ner mot Björkaån. 

- Vilken kvalitet har grundvattnet? 

Grundvattnet bedöms som tjänligt för dricksvattenän-

damål, dock med vissa anmärkningar. I prov nr 1 över-

stiger nitrathalten gränsen för tjänligt med anmärk-

ning. Nitrathalten i prov nr 2 ligger också på en hög 

nivå, dock under gränsen för tjänligt med anmärkning. 

I bägge proven är järn- och manganhalten över grän-
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sen för tjänligt med anmärkning och i prov nr 2 övers-

tiger turbiditeten samma gräns. 

- Hur ser utbytet ut mellan Björkaån och grundvatten-

magasinet? 

Resultatet från flödesmätningen visar på en flödesrikt-

ning för grundvattnet från grundvattenmagasinet och 

ut i Björkaån. Grundvattennivån i de västliga delarna 

av Åsumsfältet ligger nära nivån för Björkaåns vatten-

yta. Därmed sker troligtvis ett omvänt utbyte under 

andra delar av året då grundvattennivån står lägre. 

- Vilket är det potentiella grundvattenuttaget? 

Det potentiella grundvattenuttaget bedöms vara ca 38 

l/s, med de bästa uttagsmöjligheterna i den västliga 

delen. Ett eventuellt grundvattenbidrag från det tertiära 

tillrinningsområdet räknas inte med, vilket innebär att 

det potentiella grundvattenuttaget troligtvis är un-

derskattat. 
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