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Sammanfattning: Klimatet genomgår för närvarande förändringar. Kunskap om klimatpåverkan rörande grundvat-

tenbildning är bristande, men med hjälp av klimatsimuleringar och vattenbalansberäkningar kan prognoser göras 

för att få insikt om vad som kommer att ske. Klimatförändringar inom Östergötlands län som antas ske är en för-

längd växtperiod, ökad medeltemperatur samt förändrade nederbördsmönster, vilket kan leda till grundvattenbrist i 

samband med finkornigare sediment på grund av en längre uppehållstid i marken. GIS-beräkningar baserade på 

data från grundvattenbildning inom jord och berggrund under regelbundna år har utförts för att analysera hur den 

naturliga grundvattenbildningen antas förändras inom länet. Resultaten visade en potentiell förlust i grundvat-

tenbildning på ca 11-12 % för normalår under perioden 2071 till 2100. Medan vid torrår finns det risk att grundvat-

ten bildningen minskar med 37-38 % under perioden 2071 till 2100. Med beräknade kvotvärden baserade på 

grundvattenbildning samt magasineringsförmåga, ursprung och krav för inducerad infiltration har grundvat-

tenförekomster inom länet utvärderats i dess lämplighet för förstärkt grundvattenbildning. Detta utfördes för att 

skapa underlagsmaterial till fortsatta analyser angående Östergötlands dricksvattenförberedning i framtiden. Ut-

valda områden inom länet för förstärkt grundvattenbildning var grundvattenförekomsterna; SE651381-145973, 

SE651227-153217, SE643520-146822, SE646203-144912, SE650410-152120 och SE643448-147692. Oklarheter 

finns dock om minskningen i grundvattenbildning kommer ställa till med signifikanta problem, vilket medför att 

mer djupgående undersökningar bör utföras inom ämnet. 
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Abstract: The climate is currently changing. Knowledge about how climate changes affect groundwater formation 

is lacking to a large degree, but with the aid of climate simulations and water balance calculations can forecasts be 

made to gain insights on what is likely going to occur. The regional climate within the county of Östergötland is 

perceived to alter regarding length of vegetation periods, increased mean temperatures and alterations in precipita-

tion patterns, which can lead to groundwater shortage in combinations with fine-grained sediments due to a longer 

intermission within the soil. GIS calculations, based on data from the groundwater formation within soil and bed-

rock during regular years, were made to analyse how the natural groundwater formation will change within the 

county. The results showed a potential loss in groundwater formation with about 11-12 % during the years 2071 

and 2100 for years with regular precipitation. While a loss on 37-38 % of groundwater formation between 2071 and 

2100 during dry years. With the calculated ratio values based on the groundwater formation and storing ability, 

source and requirements for induced groundwater infiltration have regions of groundwater bodies within the county 

been evaluated for suitability for induced groundwater infiltration. This was executed to create support material for 

continued analyses regarding drinking water preparations for the future within the county of Östergötland. Selected 

groundwater bodies for induced groundwater infiltration were; SE651381-145973, SE651227-153217, SE643520-

146822, SE646203-144912, SE650410-152120 and SE643448-147692. Uncertainties remain if a reduction in 
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Ordlista 

GIS: Står för geografiskt informationssystem och är ett datorbaserat system för behandling av geografisk infor-
mation med funktioner för insamling, lagring, bearbetning, analys samt visualisering (Harrie et al. 2013).  

Polygon: Även kallat månghörning. Är ett samlingsnamn för tvådimensionella geometriska figurer bestående av ett 
ändligt antal räta linjesegment med reguljärt eller irreguljärt mönster (NE 2019). 

Grundvatten: Vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda, d.v.s. full 
mättningsgrad av effektiv porositet (Rodhe et al. 2019). 

Perkolation: Vattnets fortsatta nedåtgående rörelsen genom sediment ner till grundvattenytan efter infiltration 
(Knutsson & Morfeldt 2002). 

Fältkapacitet: Även kallat vattenhållningstal. Den mängd vatten som ett sediment kan hålla utan att släppa från sig 
något. Vid överstigandet av fältkapacitet möjliggörs transport av vatten genom sedimentet (Knutsson & Morfeldt 
2002). 

Vattengenomsläpplighet: Den mängd vatten som kan rinna igenom marken under en viss tid för en specifik area. 
Ibland används också termen hydraulisk konduktivitet som synonym (Fetter 2014; Knutsson & Morfeldt 2002). 

Magasinkoefficient: Det uttagbara grundvattnets volymandel av ett grundvattenförande jord- eller berg-
grundslagers totala mäktighet ur en area på 1 m2 (Fetter 2014; NE 2019). 

Effektiv porositet: Den sammanhängande och tillgängliga hålrumsvolymen inom jord- eller berggrundslager 
(Fetter 2014; Knutsson & Morfeldt 2002). 

RCP: Förkortning som står för: Representative Concentration Pathways och är klimatscenarier över hur växthuse-
ffekten kommer att förstärkas i framtiden. RCP8.5 innebär fortsatta höga koldioxidutsläpp, medan RCP4.5 innebär 
begränsningar i växthusgasutsläpp (SMHI 2014). 

Evapotranspiration: Den samlade vattenförlusten i form av evaporation över bevuxen markyta, barmark, ytvatten 
men även den transpiration av vatten som har passerat genom växterna från marken (NE 2019). 

Torrår: De år då det förekommer ovanligt lite nederbörd i förhållande till medelvärde på flertal årsnederbörder 
under en längre period (Hjerne 2018). Normalår definieras genom medelvärdet på årlignederbörd under en längre 
period. 
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1 Introduktion 
1.1 Syfte 
Syftet med rapporten är att få en inblick i Östergöt-
lands framtida grundvattenbildning och grundvatten-
tillgångar utifrån pågående klimatförändringar. Ytter-
ligare ändamål är att ta fram underlagsmaterial för 
vidare studier av grundvattenmagasin som kan drabbas 
av grundvattenbrist på kort och lång sikt utifrån prog-
nostiserade klimatförändringar. Slutligen kommer rap-
porten redovisa vilka grundvattenmagasin som anses 
vara lämpliga för fortsatta undersökningar angående 
förstärkt grundvattenbildning. 

1.2 Frågeställning 
Hur kommer grundvattentillgångarna inom Östergöt-
lands län förändras av de prognostiserade klimatförän-
dringarna? 

Vilka grundvattenförekomster inom Östergötlands län 
är mest intressanta för fortsatta undersökningar 
angående förstärkt grundvattenbildning? 

1.3 Bakgrund 
En sak som många av oss har gemensamt är vår läng-
tan efter soliga dagar med bad och glass. Men utan 
regniga dagar, som emellanåt lämnar oss dyngsura på 
väg hem från jobb och skola, hade vårt samhälle inte 
kunnat överleva. Dessa regniga dagar förser oss nämli-
gen med en ovärderlig resurs, vatten. 

1.3.1 Grundvattenbildning och geologi 

Av allt vatten vi konsumerar i Sverige utgörs ungefär 
hälften av grundvatten (Eveborn et al. 2017). Utav det 
konsumerade grundvattnet är ursprunget någorlunda 
jämt fördelat mellan naturligt bildning och förstärkt 
grundvattenbildning (Blad et al. 2009). 

Grundvatten bildas genom perkolation av den re-
sulterande nettoinfiltrationen, efter uppnådd fält-
kapacitet, som uppstår vid nederbörd och påverkas av 
faktorer som avdunstning, transpiration och ytavrin-
ning (Knutsson & Morfeldt 2002; Rodhe et al. 2006). 
Geologiska förutsättningar som jordartens och berg-
grundens vattengenomsläpplighet, effektiva porositet 
och magasinkoefficient är de avgörande faktorerna i 
hur mycket grundvatten som kan bildas, lagras och 
dräneras (Fetter 2014; Knutsson & Morfeldt 2002). 

Markegenskaper är avgörande i jord- och berg-
grunds grundvattenbildningsförmåga och styrs utav 
dess uppbyggnad i kornstorlek, kornform, 
packningsgrad, sortering och sprickfrekvens (Fetter 
2014; Knutsson & Morfeldt 2002). Vattengenomsläp-
pligheten inom sediment skiljer sig även markant bas-
erat på de adhesion- och kapillarkrafter som utövas på 
grundvattnet av sedimentet (Fetter 2014; Knutsson 
Morfeldt 2002). Sediment med grövre kornfraktion, 
som sand och grus, har en större vattengenomsläp-
plighet och tillåter snabbare transport av vatten (Fetter 
2014; Knutsson & Morfeldt 2002), se tabell 1. Medan 
finare kornfraktion, som lera och silt, har en lägre vat-
tengenomsläpplighet och därav sker en långsammare 
vattentransport genom dessa jordarter (Fetter 2014; 
Knutsson & Morfeldt 2002). Uppehållstiden för 
vattnet blir därmed längre i finkornigare sediment än i 
grovkorniga och kan resultera i lägre grundvattenbild-

Östergötlands markyta består till stor del av morän, 
finkornigare sediment och berghällar med kristallint 
ursprung (SGU u.å.; Länsstyrelsen Östergötland 
2013). Mindre områden med grövre sediment som 
isälvsavlagringar förekommer även inom länet (SGU 
u.å.). När det gäller magasineringsförmågan för
Östergötland anses den vara bristande i många delar av
länet (Eveborn et al. 2017).

Oberoende av markegenskaper styrs grundvat-
tenbildningen till stor del av klimatet (Eveborn et al. 
2017), vilket medför en stor betydelse av region-
alklimat för nybildning av grundvatten. För att kunna 
uppnå ett hållbart nyttjande av våra grundvattenresurs-
er är det därför viktigt att analysera hur grundvat-
tenbildningen kommer att förändras i samband med 
klimatets förändringar (Rodhe et al. 2006). Dels för att 
få en uppfattning på hur mycket som är brukbart och 
dels för att kunna uppnå miljökvalitetsmålet grundvat-
ten av god kvalitet (Åsman & Ojala 2004). 

1.3.2 Klimatets påverkan på grundvattenbildning 

Klimatet genomgår idag förändringar (Eklund et al. 
2015; Eveborn et al. 2017; Pachauri et al. 2014). Stud-
ier utförda av Sveriges metrologiska och hydrologiska 
institut, SMHI, visar att från 1860-talet till 2000-talet 
har årsnederbörden och årsmedeltemperaturen ökat i 
Sverige (Alexandersson 2002; Eklund et al. 2015; Pa-
chauri et al. 2014). Det pågår även förändringar i Sve-
riges vädermönster av var antalet kraftiga kort-
tidsnederbörder antas bli mer frekventa (Eklund et al. 
2015). Förändringar prognostiseras även att ske i yt-
vattenstånden med lägre flödesnivåer och vatten-
tillgångar under sommartid för östra Götaland (Eklund 
et al. 20015). 

Att förutse hur klimatet kommer att utvecklas i 
framtiden anses vara omöjligt (Rodhe et al. 2009). 
Däremot kan dagens klimatmodeller användas för att 
simulera klimatscenarier och där av få en uppfattning 
på hur klimatet kan förändras (Rodhe et al. 2009; Pa-
chauri et al. 2014). Klimatscenarierna RCP4.5 och 
RCP8.5 har använts i utvärderandet av Sveriges fram-
tida klimat (Eklund et al. 2015; Pachauri et al. 2014). 
Dessa klimatscenarier kan inte fullt ut representera en 

Jord- eller Bergartstyp Omfång (m/s) 

Grus 10-1 till 10-3 

Sand 10-3 till 10-6 

Silt 10-6 till 10-9 

Lera, Morän 10-8 till 10-11 

Granit / Gnejs 10-2 till 10-10 

Tabell 1. Visar olika jord- och bergartstypers hydraulisk 

konduktivitet. Var av ett lägre värde indikerar långsammare 

vattentransport medan högre en snabbare. Från Knutsson & 

Morfeldt (2002). 

ning. Detta på grund av att vattnet avdunstar eller 
transporteras bort istället för att bilda grundvatten 
(Fetter 2014; Knutsson & Morfeldt 2002). Förekom-
sten av ytnära sprickor och krosszoner är av stor vikt 
när det gäller bildandet av grundvattnen inom kris-
tallint berg som annars är ogenomträngligt för vatten 
(Knutsson & Morfeldt 2002). 
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framtida verklighet, men de kan användas för att få en 
inblick hur klimatet kommer att förändras gällande 
nederbörd och evapotranspiration (Rodhe et al. 2009). 

Vattenbalansmodelleringar utförda av Rodhe et al. 
(2009) visar att det kan ske en minskad grundvat-
tenbildning i sydöstra Sverige i framtiden. Detta till 
följd av en lägre växtperiod och ökad avdunstning 
(Eveborn et al. 2017; Rodhe et al. 2009). Ett län som 
anses drabbas av dessa förändringar är bl. a. Östergöt-
land (Eveborn et al. 2017; Rodhe et al. 2009). 

Vid minskad grundvattenbildning, dåliga ma-
gasineringsegenskaper och sporadiskt skyfall finns det 
risk för regional grundvattenbrist i framtiden. Studier 
visar även på att det kan förekomma markanta årsvari-
ationer i nederbörd, vilket vid torrår kan leda till 
grundvattenbrist (Eveborn et al. 2017). För att kunna 
förhindra att grundvattenbrist uppkommer i framtiden 
inom Östergötland är det därför viktigt att undersöka 
hur mycket grundvatten som antas bildas inom länet. 
Dessutom undersöka om förstärkt grundvattenbildning 
kan utökas i en större skala för att försäkra tillgången 
på dricksvatten under torrare perioder. 

1.3.2 Förstärkt grundvattenbildning 

Vattentäkter med tillräcklig magasineringskapacitet är 
relativt lättfunna i Sverige (Svenskt Vatten 2007), 
problematiken ligger dock i påfyllnaden av dem. Ett 
sätt att öka grundvattenbildningen inom magasin där 
tillrinningen anses vara otillräcklig är via förstärkt 
grundvattenbildning (Hanson 2000). 

Förstärkt grundvattenbildning kan huvudsakligen 
ske genom två metoder; konstgjord infiltration och 
inducerad infiltration (Hansson 2000), se figur 1. 
Konstgjord infiltration använder sig av utformade 
dammar med en sandbotten. Vatten pumpas upp från 
närliggande ytvattensystem till dammarna där vattnet 
infiltrera ner i dammbotten genom sanden och bildar 

grundvatten (Hanson 2000). Inducerad infiltration sker 
genom pumpning av grundvattenmagasin i anknytning 
till ytvattenförekomst. Detta görs för att skapa ett un-
dertryck och därav en transport av vatten från ytvatten-
systemet till grundvattenförekomsten (Hansson 2000), 
se figur 1.  

Anledningar till varför dricksvattenproduktion via 
förstärkt grundvattenbildning är att föredra över ytvat-
ten är dels för att låta sedimenten filtrera vattnet och 
dels för att låta mikrobiell nedbrytning rena vattnet 
(Hansson 2000). Genom att rena vattnet den naturliga 
vägen reduceras reningsprocesserna som vattnet måste 
gå igenom för att kunna klassificeras som dricksvatten 
(Hansson 2000). För att vattnet ska gå genom tillräck-
lig rening ställs krav på markens omättade zon, trans-
portsträcka och tid, vilket begränsar områden som är 
lämpade och uppfyller kraven för förstärkt grundvat-
tenbildning (Hansson 2000).  

Idag förekommer det åtta täkter med förstärkt 
grundvattenbildning inom Östergötlands län 
(Länsstyrelsen Östergötland 2013). Dock anses 
metoden kunna användas i större omfattning för att 
kunna utnyttja större delar av Östergötlands grundvat-
tenresurser (Länsstyrelsen Östergötland 2013). 

2 Metod 
2.1 GIS-beräkningar 
En serie ArcGIS-beräkningar utfördes i samband med 
undersökningen av grundvattenbildning i Östergöt-
lands län. Filer och data som användes i samband med 
undersökningen var följande: 

» Sveriges magasineringsförmåga för jord och berg,
tagen från Eveborn et al. (2017).

» Grundvattenbildning i svenska jordarter, tagen från
Rodhe et al. (2006).

» Grundvattenminskning inom svenska jordarter,
tagen från Rodhe et al. (2009).

» SGU:s Jordartskarta 1:25 000 – 100 000, tagen från
SGU (u.å.)

» Fastighetskarta – Läns- och kommunindelning,
tagen från Lantmäteriet (2017)

» Grundvattenförekomster inom Östergötlands län,
tagen från SGU (u.å.).

» Nyttjade grundvattenförekomster inom Östergöt-
land, tagen från VISS (u.å.).

» Grusförekomster förstärkt grundvattenbildning,
tagen från Länsstyrelsen Östergötland (2019)
(Opubl.)

Information samt beräkningar på den grundvattenbild-
ning som sker idag inom olika markklasser har tagits 
fram av Rodhe et al. (2006), varav fortsatta 
beräkningar på framtagen data har använts vid 
utförandet av den här rapporten. Jordarter inom mark-
klasserna fördelades till tre jordartsklasser; Finkornig, 
Grovkornig och Morän av Rodhe et al. (2006). Jor-
dartsklasserna tilldelades därefter ett unikt värde för 
potentialen för grundvattenbildning inom regionala 
grundvattenbildningsområden baserat på deras hydro-
geologiska egenskaper (Rodhe et al. 2006). 

Information om antagen procentuell minskning i 
grundvattenbildning för åren 2071–2100 inom jor-
dartsklasserna, definierade av Rodhe et al. (2006), har 
utförts på nationell skala av Rodhe et al. (2009). Data 

Fig. 1. Schematisk bild över hur förstärkt grundvattenbild-

ning fungerar. Figur 1A. visar förloppet vid konstgjord infil-

tration. Figur 1B. visar förloppet vid inducerad infiltration. 
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framtagen av Rodhe et al. (2009) inom Östergötlands 
län kan ses i figur 2 och 3. 

Fortsatta beräkningar på data framtagen av Rodhe 

et al. (2006) och Eveborn et al. (2017) utfördes däreft-

er för grundvattenbildning samt förhållande mellan 

grundvattenbildning och magasineringsförmåga inom 

Östergötlands län. Där efter utfördes en analys av de 

grundvattenresurser som förekommer inom Östergöt-

lands län baserat på data beräknat vid utförandet av 

rapporten. 

2.1.1 Magasineringsförmåga 

Data inom Östergötlands länsgräns extraherades ut ur 
det nationella rastret för Sveriges magasinerings-
förmåga. Därefter utfördes en Spatial Analyst: Reclas-
sify funktion för att klassificera cellvärdena i rastret. 
Karta över Östergötlands magasinerandeförmåga i jord 
och berg skapades, baserat på data från Eveborn et al. 
(2017) samt Lantmäteriet fastighetskarta för läns- och 
kommunindelning (2017). 

2.1.2 Beräkning av grundvattenbildning 

Beräkningar på minskning i grundvattenbildning sak-
nades för jordartsklassen Finkornig inom regionala 
grundvattenbildnings områden. Efter diskussion 
beslöts jordartsklassen vara tillräckligt lik i hydrogeol-
ogiska egenskaper som jordartsklassen Morän för att 
jordartsklassen Finkornig skulle använda dess värden 
(Peter Dahlqvist och Mattias Gustafsson, pers. kom. 
2019). Värden för minskning i grundvattenbildning 
hos jordartsklassen Morän applicerades på jordartsk-
lassen Finkornig inom grundvattenbildningsområdena, 
se figur 3.  

Information om grundvattenbildning inom mark-
klassen Berg saknades inom grundvattenbildningsvär-
dena utförda av Rodhes et al. (2006). Baserat på 
Eveborn et al. (2017) resonemang angående grundvat-
tenbildning inom berg samt diskussion med externa 
handledare tilldelades markklassen Berg ett regional 
grundvattenbildningsvärde på 30 mm/år för Östergöt-
lands län och tillskrevs som en jordartsklass (Peter 
Dahlqvist och Mattias Gustafsson pers. kom. 2019). 
Efter diskussion med externa handledare antogs jor-
dartsklassen Berg dessutom inte beröras utav 
klimatpåverkningar gällande dess grundvattenbild-
ningsvärde som förblev på 30 mm/år oberoende av 
beräkningsscenario (Peter Dahlqvist och Mattias Gus-
tafsson, pers. kom. 2019). 

Beräkningar på grundvattenbildningsområdenas 
minskning i grundvattenbildning som antas ske under 
normalår för åren 2071–2100 hos jordartsklasserna: 
Finkornig, Grovkornig och Morän har utförts. 
Beräkningarna baserades på en procentuell produk-
tions minskning i grundvattenbildning inom grundvat-
tenbildningsområdena vilket antas ske enligt Rodhe et 
al. (2009), se figur 2 och 3. 

Minskning i grundvattenbildning för torrår antogs 
efter diskussion med externa handledare ligga runt 30 
procent mindre än normalår (Peter Dahlqvist och Mat-
tias Gustafsson, pers. kom. 2019). Beräkningar på 
grundvattenbildning i dagsläget under torrår utfördes 
baserat på den grundvattenbildning som sker i dag, 
enligt data framtagen av Rodhe et al. (2006). 

Beräkningar på minskad grundvattenbildning under 
torrår för åren 2071–2100 utfördes på grundvattenbild-
ningsberäkningarna för antagen grundvattenbildning 
under normalår för åren 2071–2100. Vid beräkningar 
av grundvattenbildning under torrår drogs 30 procent 
bort hos grundvattenbildningsvärdet för samtliga jor-
dartsklassers regionala grundvattenbildningsvärden. 

Polygon vektor data inom Östergötlands län om 
jordartsutbredning extraherades från filen SGU:s Jor-
dartskarta 25 000 – 100 000 ur SGU:s databas och 
förberedes inför jordartsklassernas grundvattenbild-
ningsberäkningar.  

På grund av för högt polygonantal uppstod prob-
lem vid preparation av jordartskartan, detta på grund 
av att polygonantalet var för högt för att tillgiven dator 
skulle kunna sammanfoga alla polygoner för vardera 
jordart till ett samlat tabellvärde. Problemet löstes ge-
nom att först konvertera jordartskartans polygoner till 
raster och därefter konvertera tillbaka till polygoner 
för att förenkla polygonerna och minska dess antal 
samt noder, varav sammanslagning till ett tabellvärde 
för vardera jordart var möjlig.  

Konvertering av jordartskartans jordarter ge-
nomfördes inför sammanslagning med regionala 
grundvattenbildningsvärden för jordartsklasserna; 
Grovkornig, Finkornig, Morän och Berg under 
grundvattenbildningsscenarierna, se tabell 2. Områden 
klassificerade som: vatten, torv, mossetorv, kärrtorv, 
gyttja och gyttjelera antogs vara isolerade från under-
liggande magasin och nederbörd över dessa antogs inte 
bidra till grundvattenbildning och blev därför annul-
lerade vid beräkning av grundvattenbildning för 
samtliga scenarion, se tabell 2. 

Beräkningar på grundvattenbildning inom 
Östergötlands län för följande scenario; normalår idag, 
torrår idag, normalår under åren 2071–2100 och torrår 
under åren 2071–2100 påbörjades genom en Intersect 
funktion mellan polygonerna för både; 

» Omklassificerad jordartskarta, enligt jordartsk-
lasserna definierade i Rodhe et al. (2006)

» Jordartsklassernas regionala grundvattenbild-
ningsvärden, för scenariona;

i. Normalår för idag.
ii. Torrår för idag.
iii. Normalår under åren 2071–2100.
iv. Torrår under åren 2071–2100.

Detta utfördes för att tilldela alla jordartsklasser deras 
regionala grundvattenbildningsvärden för de fyra de-
finierade scenarierna. De sammanslagna polygonerna 
för regional grundvattenbildning inom jor-
darsklasserna exporterades sedan och konverterades 
till raster format. Cellstorlek för raster sattes på 
100x100 m i storlek och värdet för cellen baserades på 
det värde som förekom inom cellens centrala punkt. 
Slutligen sammanställdes samtliga fyra scenarier till 
kartor för dess beräknade grundvattenbildning som 
antas ske. 

2.1.3 Kvotberäkningar 
(grundvattenbildning/magasineringsförmåga) 

Baserat på data framtagen i samband med grundvat-
tenbildningsberäkningarna samt magasinerande 
förmåga påbörjades kvotvärdesberäkningarna inom 
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Fig. 2. Bild som visar hur stor minskningen i grundvattenbildning för olika grundvattenbildningsområde anses vara inom 

Östergötland. Den antagna minskningen i grundvattenbildningen är tagen från högsta värdet för respektive område, enligt 

Rodhe et al. (2009). 

Fig. 3. Bild som visar hur stor minskningen i grundvattenbildning för olika regionala grundvattenbildningsområde anses vara 

inom Östergötland. Den antagna minskningen i grundvattenbildningen är tagen från högsta värdet för respektive område, enligt 

Rodhe et al. (2009). Värden saknades för jordartsklassen finkornig men antogs likna mönstret för jordartsklassen morän i 

minskning. 
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Östergötlands län för de fyra scenarierna; normalår 
idag, torrår idag, normalår under åren 2071–2100 och 
torrår under åren 2071–2100. 
 Rasterna dividerades med varandra genom Raster 

Math ekvationen Divide, där grundvattenbildnings 

scenarier sattes som täljare och magasineringsförmåga 

som nämnare. Detta utfördes dels för att få fram kartor 

över områden där magasineringsförmågan överstiger 

grundvattenbildning och vise versa, dels för infor-

mation om tillhandagången för uttag ur brunnar eller 

individuella grundvattenförekomster eller omhänderta-

gande av regional grundvattenbildning. Slutligen sam-

manställdes kvotberäkningarna för samtliga fyra sce-

narier till individuella kartor. 

2.2 Områdesanalys till förstärkt grund-
vattenbildning 

2.2.1 Kartor med grundvattenförekomster 

Baserat på grundvattenförekomsternas läge, enligt 
SGU (u.å.), i relation till kvotberäkningsdata klassi-
ficerades grundvattenförekomsterna enligt; ge-
nomsnittlig kvot på <1, genomsnittlig kvot på ca. 1 
och genomsnittlig kvot på >1. Den genomsnittliga 
kvoten för vardera grundvattenförekomst analyserades 
för samtliga fyra scenarier. Kvotvärden för grundvat-
tenförekomster skiljde sig minimalt mellan de fyra 
scenarierna, varav ett medelkvotvärde för scenarierna 
tilldelades grundvattenförekomsterna.  
 Grusförekomster som uppfyllde parametrarna: 
mäktighet på minst 10 m, längd på minst 300 m och 
ligger inom 1 km radie av ett större ytvattensystem, 
framtagna av Länsstyrelsen i Östergötland (Opubl.), 
inkluderades i analysen för att visa vilka grundvat-
tenförekomster med grusursprung som överlappar med 
grusförekomster som uppfyller kraven för förstärkt 
grundvattenbildning.  
 Slutligen skapades tre kartor för nyttjande 
grundvattenförekomsters kvotvärden, enligt Vattenin-
formationssystem Sverige, VISS, dricksvat-
tenförsörjning artikel 7 koppling till vattenskyddsom-
råde förvaltningscykel 2; 2010–2016. Samt tre kartor 
för outnyttjade grundvattenförekomsters kvotvärden, 
enligt (SGU u.å.). 

 
2.2.2 Utvärdering av grundvattenförekomster 

En avvägning skedde där efter på grundvat-
tenförekomsterna inom Östergötlands län till deras 
lämplighet för förstärkt grundvattenbildning. Kriterier 
för de grusförekomster som antas kunna användas för 
förstärkt grundvattenbildning var: mäktighet på minst 
10 m, sträcka på minst 300 m och att grusförekomsten 
förekommer inom 1 km radie av större ytvat-
tenförekomst. 
 Avvägning av grundvattenförekomsters lämplighet 
skedde analytiskt baserat på parametrarna: tilldelat 
kvotvärde, grundvattenbildning under normalår i dag 
och under 2071–2100, överlappande med Länsstyrel-
sen Östergötlands grusförekomster lämpade för 
förstärkt grundvattenbildning och överskådlig regional 
position till dagens populationsutbredning.  
 Grundvattenförekomster som ansågs vara goda 
kandidater för fortsatta undersökningar gällande 
förstärkt grundvattenbildning valdes ut. Samtliga 

Jordart Jordartsklass 

Isälvssediment Grovkornig 

Isälvssediment, sten-block Grovkornig 

Isälvssediment, grus Grovkornig 

Isälvssediment, sand Grovkornig 

Älvsediment, sten-block Grovkornig 

Älvsediment, grus Grovkornig 

Älvsediment, sand Grovkornig 

Älvsediment, grovsilt-finsand Finkornig 

Älvsediment, ler-silt Finkornig 

Svämsediment Finkornig 

Svämsediment, grus Grovkornig 

Svämsediment, sand Grovkornig 

Svämsediment, grovsilt-finsand Finkornig 

Svämsediment, ler-silt Finkornig 

Glacial grovsilt-finsand Finkornig 

Glacial silt Finkornig 

Glacial grovlera Finkornig 

Glacial lera Finkornig 

Postglacial sand Grovkornig 

Postglacial finsand Finkornig 

Postglacial silt Finkornig 

Postglacial grovlera Finkornig 

Postglacial lera Finkornig 

Vittringsjord Finkornig 

Vittringsjord, sand-grus Grovkornig 

Svallsediment, grus Grovkornig 

Morän Morän 

Morän grovlera Morän 

Moränlera Morän 

Morän omväx. m. sort. sed. Morän 

Grusig morän Morän 

Sandig morän Morän 

Sandig-siltig morän Morän 

Lerig morän Morän 

Blockmark Morän 

Sten-block Grovkornig 

Silt / Lera-silt / Lera Finkornig 

Berg / Urberg / Rösberg Berg 

Sedimentärt berg / Skälla sed. Berg 

Fanerozoisk diabas Berg 

Talus Grovkornig 

Flygsand Finkornig 

Fyllning Finkornig 

Klapper Grovkornig 

Torv / Mossetorv / Kärrtorv Annullerades 

Gyttja / Gyttjelera Annullerades 

Vatten Annullerades 

Tabell 2. Visar fördelningen av jordarterna i jordartskartan 

över Östergötland till jordartsklasserna för grundvattenbild-

ningsvärden. Grundvattenbildnings inom områdena mark-

erade som: vatten, torv och gyttja inom jordartskartan antogs 

vara försumbar och blev därav annullerade vid fortsatta 

beräkningar. Vid konvertering av jordarskartans jordarter till 

jordartsklasserna drogs gränsen mellan jordartsklasserna 

finkornig och grovkornig vid kornfraktionen finsand. 
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grundvattenförekomster inom Östergötlands län sam-
manfogades i sex kartor, tre för nyttjade grundvat-
tenförekomster och tre för outnyttjade grundvat-
tenförekomster. 

3. Resultat
3.1 Magasineringsförmåga 
Östergötlands läns förmåga att magasinera vatten är 
huvudsakligen centrerat till öster om Vättern, inom 
kommunerna Motala, Vadstena, Mjölby och Linkö-
ping, se figur 4. Större, centrerade jord- och berglager 
med magasineringsförmåga på över >500 liter/m2 
förekommer inom: syd/sydvästra Motala, nord 
nordöstra Vadstena, västra Linköping, norra Mjölby, 
norra Ödeshög, centrala Ydre och Norrköping. 

Mindre spridda jord- och berglager med ma-
gasineringsförmåga på över >500 liter/m2 förekommer 
inom; norra Motala, västra Finspång, norra Norrkö-
ping, västra Söderköping, östra Linköping, västra 
Åtvidaberg, södra Boxholm, Kinda och Ydre. Större 
delen av Östergötland har en lägre magasinerings-
förmåga än 500 liter/m2 med stora sektioner med en 
magasineringsförmåga som är mindre än 50 liter/m2. 
Medelvärdet för Östergötlands magasineringsförmåga 
är omkring 300 liter/m2, med en utsträckning på 18 till 
2580 liter/m2 inom länet, se figur 4. 

Tabell 3. Visar resultaten av beräkningarna på grundvatten-bildning för de fyra scenarierna. Minimum- och maximum-värdena 

representerar de celler varav det minsta och de högsta beräknade värdet inom Östergötland. Medelvärdet är det beräknade 

medelvärdet inom samtliga cellerna för hela Östergötland. Summan är det totala värdet för samtliga celler inom länet och visar 

på den totala beräknade grundvattenbildningen. Minskning i grundvattenbildning är beräknat på summan av grundvattenbild-

ningen för scenarierna i kontrast till grundvattenbildningen som beräknas ske under normalår i dagsläget.  

Scenario Min.-Max. Medelvärde Summa Tot. Minskning Gv.-b. 

Idag, Normalår 30–387,4 mm/år 182 mm/år ~193 500 m3 - 

Idag, Torrår 30–269,3 mm/år 129 mm/år ~136 900 m3 29,3% 

2071–2100, Normalår 30–384,7 mm/år 161 mm/år ~171 500 m3 11,4% 

2071–2100, Torrår 30–269,3 mm/år 114 mm/år ~121 450 m3 37,2% 

Tabell 4. Lista över antalet grundvattenförekomster inom vardera kvotkategori fördelat mellan dess ursprung. 

Grundvattenförekomst ursprung Kvotvärde <1 Kvotvärde ~1 Kvotvärde >1 Totalt antal 

Sand- och grus 118 st. 35 st. - 153 st. 

Sedimentärtberg 9 st. - 7 st. 16 st. 

Urberg - - 15 st. 15 st. 

Tabell 5. Lista över grundvattenförekomsterna som överlappar med Länsstyrelsen Östergötland grusförekomster och som anses 

vara lämpliga för mer noggrann analys för introduktion av förstärkt grundvattenbildning.  

VISS ID* Nyttjande Magasineringsförmåga Normal, Idag Normal, 2071-2100 Kvotvärde 

SE651381-145973 Nyttjad >500 liter/m2 300-400 mm/år 300-400 mm/år <1 

SE651227-153217 Nyttjad >500 liter/m2 200-300 mm/år 200-300 mm/år <1 

SE643520-146822 Nyttjad >500 liter/m2 200-300 mm/år 100-200 mm/år <1 

SE646203-144912 Outnyttjad >500 liter/m2 200-300 mm/år 200-300 mm/år <1 

SE650410-152120 Outnyttjad >500 liter/m2 200-300 mm/år 100-300 mm/år <1 

SE643448-147692 Outnyttjad >500 liter/m2 200-300 mm/år 100-200 mm/år <1 

*Vatteninformationsystem Sverige identifikations namn.

3.2 Grundvattenbildning 
Grundvattenbildningen inom hela Östergötlands län 
beräknades att minska med ca. 11–12 % för normalår 
under perioden 2071–2100 jämfört med grundvat-
tenbildning som sker under normalår för idag, se tabell 
3. Grundvattenbildningen beräknades även att minska
med ca. 37–38 % för torrår under perioden 2071–2100
jämfört med grundvattenbildningen som sker under
normalår för idag, se tabell 3. Grundvattenbildningen
som sker under normalår för idag beräknas variera
mellan 30 till 387 mm/år med ett medelvärde på 182
mm/år för hela Östergötland, se tabell 3 och figur 5.
Grundvattenbildningen för normalår under perioden
2071–2100 beräknas ha samma minimum- och maxi-
mumvärden, dock med ett lägre medelvärde på 161
mm/år, se tabell 3 och figur 7.

Grundvattenbildningen som sker under torrår för 
idag beräknas variera mellan 30 till 270 mm/år med ett 
medelvärde på 129 mm/år för hela Östergötland, se 
tabell 3 och figur 6. Likartat med grundvattenbildning-
en under scenarierna för normalår beräknas minimum- 
och maximumvärdena vara detsamma, dock med lägre 
medelvärde på 114 mm/år, se tabell 3 och figur 8. 

Områden som har störst grundvattenbildning inom 
länet förekommer i regioner med större utbredning av 
grövre jordarter och högre regional grundvattenbild-
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ningsvärden som i kommunerna Motala, Finspång och 
Ydre. Områden där det sker lägre grundvattenbildning 
domineras av finkornigare sediment eller morän som i 
kommunerna Vadstena, Ödeshög, Mjölby, Boxholm, 
Linköping och Norrköping. Kommuner där det sker 
lägst grundvattenbildning förekommer det en högre 
grad av berghällar som i Kina, Söderköping och Val-
demarsvik, se figur 5, 6, 7 och 8. 

3.3 Kvotberäkningar 
(grundvattenbildning/magasineringsförmåga) 
Områden där det beräknade kvotvärdet låg på <1 visar 
på ofullständig magasinering från den naturliga 
årsgrundvattenbildningen till jord- och berglager, där 
kapacitet för ytterligare magasinering finns. Områden 
med kvotvärden mellan 1–1,25 visar på fullständig 
magasinering från den naturliga årsgrundvattenbild-
ningen till jord- och berglager, med ett överskott på 0 
till 25 % i grundvattenbildning än vad underliggande 
mark kan magasinera. Områden med kvotvärden på 
mer än >1,25 visar på fullständig magasinering från 
den naturliga årsgrundvattenbildningen till jord- och 
berglager, med ett överskott på 25% upptill flera ma-
gasineringsvolymer än vad underliggande mark kan 
lagra, se figur 9, 10, 11 och 12. 

Områden där magasineringsförmågan och 
grundvattenbildningen är snarlik förekom det störst 
variation mellan scenarierna i kvotvärdena. Övrigt 
förblir kvotförändringarna minimala på grund av hög 
divergens mellan magasineringsförmåga och grundvat-
tenbildning. Områden där det i dagsläget under nor-
malår sker fullständig magasinering, kvoter mellan 1–
1,25 samt för kvoter >1,25, beräknas minska i areal till 
följd av lägre grundvattenbildning, se figur 9, 10, 11 
och 12. Områden med ett lågt kvotvärde och ofullstän-
dig magasinering sammanfaller med de områden var 
av magasineringsförmågan är som högst, se figur 4 
samt figur 9, 10, 11 och 12. 

3.4 Grundvattenförekomster 
Utav grundvattenförekomsterna inom Östergötland har 
153 st. sand- och grusursprung, 16 st. sedimentärtberg 
ursprung och 15 st. urberg ursprung (SGU u.å.). Ma-
joriteten av grundvattenförekomsterna har ett kvot-
värde på <1 medan ett fåtal har en kvot på ungefär 1 
eller >1, se tabell 4 och figur 13, 14, 15, 16, 17 och 18. 
Grundvattenförekomsterna som ansågs vara intressev-
äckande för mer noggranna undersökningar för intro-
duktion av förstärkt grundvattenbildning kan ses i ta-
bell 5. 
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Fig. 4. Karta över Östergötlands län magasineringsförmåga inom berg- och jordlagerföljder. Värdena representerar den kombin-

erade magasineringsförmågan inom både berg och jord i enheten mm/år, det vill säga liter/m2/år. Underlagsdata för karta är 

tagen från Eveborn et al. (2017). 
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Fig. 5. Karta över grundvattenbildningen som sker under normalår i dagsläget inom jordartsklasserna; grovjord, finjord, morän 

samt berg inom länet Östergötland. Värdena representerar den nettoinfiltration som sker inom jord och berg med enhet mm/år, 

d.v.s. liter/m2/år. Visuell linje förekommer norr över Ödeshögs namnmarkering och sträcker sig till norr om Åtvidabergs nam-

nmarkering. Detta p.g.a. olika tolkningsmetoder inom kartblad för jordartskartan. Underlagsdata för karta är modifierad från

Rodhe et al. (2006) och SGU:s jordartskarta 25 000 – 100 000 (u.å.).
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Fig. 6. Karta över grundvattenbildningen som sker under torrår i dagsläget, d.v.s. minskning i grundvattenbildning på 30 pro-

cent, inom jordartsklasserna; grovjord, finjord, morän samt berg inom länet Östergötland. Värdena representerar den nettoinfil-

tration som sker inom jord och berg med enhet mm/år, d.v.s. liter/m2/år. Visuell linje förekommer norr över Ödeshögs nam-

nmarkering och sträcker sig till norr om Åtvidabergs namnmarkering. Detta p.g.a. olika tolkningsmetoder inom kartblad för 

jordartskartan. Underlagsdata för karta är modifierad från Rodhe et al. (2006) och SGU:s jordartskarta 25 000 – 100 000 (u.å.). 
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Fig. 7. Karta över minsta grundvattenbildningen som beräknas ske under normalår för perioden 2071–2100 inom jordartsk-

lasserna; grovjord, finjord, morän samt berg inom länet Östergötland. Värdena representerar den nettoinfiltration som sker inom 

jord och berg med enhet mm/år, d.v.s. liter/m2/år. Visuell linje förekommer norr över Ödeshögs namnmarkering och sträcker sig 

till norr om Åtvidabergs namnmarkering. Detta p.g.a. olika tolkningsmetoder inom kartblad för jordartskartan. Underlagsdata 

för karta är modifierad från Rodhe et al. (2006) och SGU:s jordartskarta 25 000 – 100 000 (u.å.) med beräkningar utföra av 

Rodhe et al. (2009) som kalibrering för regional minskning enligt figur 2 och 3. 
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Fig. 8. Karta över minsta grundvattenbildningen som beräknas ske under torrår för perioden 2071–2100, d.v.s. minskning i 

grundvattenbildning på 30 procent, inom jordartsklasserna; grovjord, finjord, morän samt berg inom länet Östergötland. Värdena 

representerar den nettoinfiltration som sker inom jord och berg med enhet mm/år, d.v.s. liter/m2/år. Visuell linje förekommer 

norr över Ödeshögs namnmarkering och sträcker sig till norr om Åtvidabergs namnmarkering. Detta p.g.a. olika 

tolkningsmetoder inom kartblad för jordartskartan. Underlagsdata för karta är modifierad från Rodhe et al. (2006) och SGU:s 

jordartskarta 25 000 – 100 000 (u.å.) med beräkningar utföra av Rodhe et al. (2009) som kalibrering för regional minskning 

enligt figur 2 och 3. 
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Fig. 9. Karta över kvotberäkningar på grundvattenbildningen som beräknas ske under normalår i dagsläget inom Östergötlands 

län och dess magasineringsförmåga. Områden med en kvot på mindre än 1 visar på ofullständig magasinering och antas ma-

gasinera mer än den årliga grundvattenbildningen. Kvotvärden på mer än 1 tyder på högre grundvattenbildning än ma-

gasineringsförmåga och visar på områden där kontinuerligt uttag krävs för fullständig omhändertagning av grundvattenbildning. 

Underlagsdata för karta är modifierad från Rodhe et al. (2006), SGU:s jordartskarta 25 000 – 100 000 (u.å.) samt Eveborn et al. 

(2017). 
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10. Karta över kvotberäkningar på grundvattenbildningen som beräknas ske under torrår i dagsläget, d.v.s. minskning i 

grundvattenbildning på 30 procent, inom Östergötlands län och dess magasineringsförmåga. Områden med en kvot på mindre än 

1 visar på ofullständig magasinering och antas magasinera mer än den årliga grundvattenbildningen. Kvotvärden på mer än 1 

tyder på högre grundvattenbildning än magasineringsförmåga och visar på områden där kontinuerligt uttag krävs för fullständig 

omhändertagning av grundvattenbildning. Underlagsdata för karta är modifierad från Rodhe et al. (2006), SGU:s jordartskarta 

25 000 – 100 000 (u.å.) samt Eveborn et al. (2017). 
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Fig. 11. Karta över kvotberäkningar på grundvattenbildningen som beräknas ske för normalår för perioden 2071–2100 inom 

Östergötlands län och dess magasineringsförmåga. Områden med en kvot på mindre än 1 visar på ofullständig magasinering och 

antas magasinera mer än den årliga grundvattenbildningen. Kvotvärden på mer än 1 tyder på högre grundvattenbildning än ma-

gasineringsförmåga och visar på områden där kontinuerligt uttag krävs för fullständig omhändertagning av grundvattenbildning. 

Underlagsdata för karta är modifierad från Rodhe et al. (2006), SGU:s jordartskarta 25 000 – 100 000 (u.å.) samt Eveborn et al. 

(2017). 
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Fig. 12. Karta över kvotberäkningar på grundvattenbildningen som beräknas ske under torrår för perioden 2071–2100, d.v.s. 

minskning i grundvattenbildning på 30 procent, inom Östergötlands län och dess magasineringsförmåga. Områden med en kvot 

på mindre än 1 visar på ofullständig magasinering och antas magasinera mer än den årliga grundvattenbildningen. Kvotvärden 

på mer än 1 tyder på högre grundvattenbildning än magasineringsförmåga och visar på områden där kontinuerligt uttag krävs för 

fullständig omhändertagning av grundvattenbildning. Underlagsdata för karta är modifierad från Rodhe et al. (2006), SGU:s 

jordartskarta 25 000 – 100 000 samt Eveborn et al. (2017). 
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Fig. 13. Karta över de nyttjade grundvattenförekomsterna och analyserade grusförekomster inom kommunerna; Vadstena, Mjöl-

by, Linköping, Motala och Finspång i Östergötlands län. Grundvattenförekomster med en kvot på mindre än 1 visar på ofull-

ständig magasinering och antas magasinera mer än den årliga grundvattenbildningen. Kvotvärden på mer än 1 tyder på högre 

grundvattenbildning än magasineringsförmåga och visar på områden där kontinuerligt uttag krävs för fullständig omhändertagn-

ing av grundvattenbildning. Grusförekomsterna representerar de områden som Länsstyrelsen har tagit fram som är lämpliga för 

förstärkt grundvattenbildning utifrån kriterierna; mäktighet på minst 10 m, längd på minst 300 m och ligger 1 km inom större 

ytvattensystem. Underlagsdata för karta är modifierad från VISS (u.å.), SGU (u.å.) och Länsstyrelsen Östergötland (Opubl.). 

Grundvattenförekomsten SE651381-145973 har valts ut och anses vara lämplig för förstärkt grundvattenbildning. 
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Fig. 14. Karta över de outnyttjade grundvattenförekomsterna och analyserade grusförekomster inom kommunerna; Vadstena, 

Mjölby, Linköping, Motala och Finspång i Östergötlands län. Grundvattenförekomster med en kvot på mindre än 1 visar på 

ofullständig magasinering och antas magasinera mer än den årliga grundvattenbildningen. Kvotvärden på mer än 1 tyder på 

högre grundvattenbildning än magasineringsförmåga och visar på områden där kontinuerligt uttag krävs för fullständig omhän-

dertagning av grundvattenbildning. Grusförekomsterna representerar de områden som Länsstyrelsen har tagit fram som är 

lämpliga för förstärkt grundvattenbildning utifrån kriterierna; mäktighet på minst 10 m, längd på minst 300 m och ligger 1 km 

inom större ytvattensystem. Underlagsdata för karta är modifierad från VISS (u.å.), SGU (u.å.) och Länsstyrelsen Östergötland 

(Opubl.). Grundvattenförekomsten SE646203-144912 har valts ut och anses vara lämplig för förstärkt grundvattenbildning. 
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Fig. 15. Karta över de nyttjade grundvattenförekomsterna och analyserade grusförekomster inom kommunerna; Kinda, Ydre, 

Boxholm och Ödeshög i Östergötlands län. Grundvattenförekomster med en kvot på mindre än 1 visar på ofullständig ma-

gasinering och antas magasinera mer än den årliga grundvattenbildningen. Kvotvärden på mer än 1 tyder på högre grundvat-

tenbildning än magasineringsförmåga och visar på områden där kontinuerligt uttag krävs för fullständig omhändertagning av 

grundvattenbildning. Grusförekomsterna representerar de områden som Länsstyrelsen har tagit fram som är lämpliga för 

förstärkt grundvattenbildning utifrån kriterierna; mäktighet på minst 10 m, längd på minst 300 m och ligger 1 km inom större 

ytvattensystem. Underlagsdata för karta är modifierad från VISS (u.å.), SGU (u.å.) och Länsstyrelsen Östergötland (Opubl.). 

Grundvattenförekomsten SE643520-146822 har valts ut och anses vara lämplig för förstärkt grundvattenbildning. 
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Fig. 16. Karta över de outnyttjade grundvattenförekomsterna och analyserade grusförekomster inom kommunerna; Kinda, Ydre, 

Boxholm och Ödeshög i Östergötlands län. Grundvattenförekomster med en kvot på mindre än 1 visar på ofullständig ma-

gasinering och antas magasinera mer än den årliga grundvattenbildningen. Kvotvärden på mer än 1 tyder på högre grundvat-

tenbildning än magasineringsförmåga och visar på områden där kontinuerligt uttag krävs för fullständig omhändertagning av 

grundvattenbildning. Grusförekomsterna representerar de områden som Länsstyrelsen har tagit fram som är lämpliga för 

förstärkt grundvattenbildning utifrån kriterierna; mäktighet på minst 10 m, längd på minst 300 m och ligger 1 km inom större 

ytvattensystem. Underlagsdata för karta är modifierad från VISS (u.å.), SGU (u.å.) och Länsstyrelsen Östergötland (Opubl.). 

Grundvattenförekomsten SE643448-147692 har valts ut och anses vara lämplig för förstärkt grundvattenbildning. 
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Fig. 17. Karta över de nyttjade grundvattenförekomsterna och analyserade grusförekomster inom kommunerna; Norrköping, 

Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg i Östergötlands län. Grundvattenförekomster med en kvot på mindre än 1 visar på 

ofullständig magasinering och antas magasinera mer än den årliga grundvattenbildningen. Kvotvärden på mer än 1 tyder på 

högre grundvattenbildning än magasineringsförmåga och visar på områden där kontinuerligt uttag krävs för fullständig omhän-

dertagning av grundvattenbildning. Grusförekomsterna representerar de områden som Länsstyrelsen har tagit fram som är 

lämpliga för förstärkt grundvattenbildning utifrån kriterierna; mäktighet på minst 10 m, längd på minst 300 m och ligger 1 km 

inom större ytvattensystem. Underlagsdata för karta är modifierad från VISS (u.å.), SGU (u.å.) och Länsstyrelsen Östergötland 

(Opubl.). Grundvattenförekomsten SE651227-153217 har valts ut och anses vara lämplig för förstärkt grundvattenbildning. 
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Fig. 18. Karta över de outnyttjade grundvattenförekomsterna och analyserade grusförekomster inom kommunerna; Norrköping, 

Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg i Östergötlands län. Grundvattenförekomster med en kvot på mindre än 1 visar på 

ofullständig magasinering och antas magasinera mer än den årliga grundvattenbildningen. Kvotvärden på mer än 1 tyder på 

högre grundvattenbildning än magasineringsförmåga och visar på områden där kontinuerligt uttag krävs för fullständig omhän-

dertagning av grundvattenbildning. Grusförekomsterna representerar de områden som Länsstyrelsen har tagit fram som är 

lämpliga för förstärkt grundvattenbildning utifrån kriterierna; mäktighet på minst 10 m, längd på minst 300 m och ligger 1 km 

inom större ytvattensystem. Underlagsdata för karta är modifierad från VISS (u.å.), SGU (u.å.) och Länsstyrelsen Östergötland 

(Opubl.). Grundvattenförekomsten SE650410-152120 har valts ut och anses vara lämplig för förstärkt grundvattenbildning. 
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4. Diskussion
4.1 Grundvattenbildning och kvot-

beräkningar 
Baserat på resultaten från GIS-beräkningarna kan det 
ske grundvattenbrist inom Östergötlands län, särskilt 
inom områden och samhällen som förlitar sig på 
grundvattenproduktion, speciellt under torrår, se figur 
5, 6, 7 och 8. Problematiken kommer vara som störst 
för individer, industrier och hushåll med egna grävda 
eller bergborrade brunnar som förlitar sig på det 
vattnet och som inte ingår i de kommunala vat-
tenförsörjningsnäten. Utav hushålls vattenanvändning 
är det strax under 15 procent av befolkningen, d.v.s. 
~65 000 individer i dagsläget, som tar sitt vatten från 
egen grävd- eller bergborrad brunn (Länsstyrelsen 
2013). För att försäkra dessa individers tillgång på 
vatten bör undersökningar göras för att antingen 
förstärka deras grundvattentillgång eller ansluta dem 
till kommunala vattenförsörjningsnäten. 

I kontrast till Sveriges medel årsnederbörd på 500 
till 800 mm/år så har Östergötland en mycket liten 
årlig grundvattenbildning på ca. 180 mm/år i dagslä-
get, varav den huvudsakliga grundvattenbildningen 
inom Östergötland kommer att ske under vintertid eller 
i samband med snösmältning (Eveborn et al. 2017). 
Under sommartid beräknas även grundvattenbildning-
en vara minimal inom länet (Eveborn et al. 2017), det-
ta på grund av att mycket av nederbörden går förlorad 
till växtlighet och evaporation. 

I beräknandet av den framtida grundvattenbild-
ningen utfördes det enbart för perioden 2071 till 2100. 
Dock under förutsättningar med en fortsatt ökad koldi-
oxidhalt i atmosfären, som under klimatscenariot 
RCP8.5, avstannar inte de globala klimatförändringar-
na vid sekelskiftet utan kan förstärkas ytterligare. Det-
ta betyder att även om grundvattenminskningen är 
marginell och enbart kommer att minska med 10 % 
inom de närmsta 80 åren kan denna siffra öka för 
nästkommande århundrade, vilket kan resultera i 
grundvattenbrist längre in i framtiden inom länet vid 
oförändrade klimattrender.  

Undersökningar på individuella magasins 
nivåförändringar i grundvatten bör utföras inom 
Östergötland för att kunna se under vilka perioder som 
det sker påtaglig sänkning- och grundvattenbildning. 
Mindre magasin som saknar kapaciteten att lagra stora 
volymer grundvatten är extra berörda gällande årlig 
grundvattenbildning och kan påverkas i större skala av 
årsvariationer gällande uttagkapacitet. Då ma-
gasinering av tidigare års oanvända grundvattenbild-
ning är omöjligt vid låg magasineringsmöjlighet, vilket 
leder till att grundvattenmagasin med låg ma-
gasineringsförmåga inte kan bygga upp en grundvat-
tenbuffert som kan användas under torrår.  

Östergötland ligger inom grundvattenregimen som 
har sin huvudsakliga grundvattenbildning under 
månaderna december till maj och avtagande grundvat-
tenbildning under månaderna juni till november 
(Eveborn et al. 2017). Detta kan vara problematiskt för 
individer och företag som förlitar sig på egen vat-
tenförsörjning och har sitt drick- eller produktionsvat-
tenuttag ur grundvattenmagasin med ett kvotvärde på 
>1,25, oftast tunna sandavlagringar eller morän- och
bergmagasin. En del av det grundvattnet som prognos-

tiseras att bildas under månader med högre grundvat-
tenbildning bör räknas bort som förlust till ytvatten då 
den mängden vatten inte kan magasineras på grund av 
grundvattenmagasinens magasineringsegenskaper. 
Detta medför att endast en viss procentsats av den årli-
ga grundvattenbildningen kommer att bildas och fak-
tisk uttagsmängd är lägre än den årliga grundvat-
tenbildningen. Grundvattenzoner och mindre magasin 
som har en låg magasineringsförmåga har därav även 
en högre känslighet för utebliven grundvattenbildning 
under längre perioder. Medan för magasin med en kvot 
på <1, d.v.s. större magasineringsförmåga än årlig 
naturlig grundvattenbildning, är det mindre viktigt 
med kontinuerlig grundvattenbildning då oavsett inten-
sitet kommer allt grundvatten att kunna magasineras. 

När man talar om grundvattenbildning är det 
viktigt att inte förväxla det med grundvattentillgångar 
då stora delar av allt det grundvatten som bildas inte är 
brukbart eller tillgängligt (Eveborn et al. 2017). 
Nyttjandet av grundvattnet begränsas beroende på hur 
och när uttaget sker ur grundvattenmagasinen, men det 
kan även begränsas av grundvattenflöde och 
markstabilitet, då för stora grundvattenuttag kan leda 
till sättningar. Enligt Eveborn et al. (2017) anser man 
att ett utnyttjande upp till 50 % av grundvattenbild-
ningen kan vara möjligt om det inte sker någon negativ 
påverkan på omliggande ekosystem eller 
markstabilitet. 

Då beräkningarna har varit av generell karaktär och 
med så pass många luckor i data, se sektion 4.3, bör 
mer forskning utföras inom ämnet för att ha bättre 
underlag vid framtida studier. Fortsatta studier bör 
dessutom utföra beräkningar med data som är kalibre-
rade efter Östergötlands specifika geologi samt att 
områden karterade via flygfoton bör uppdateras för att 
få en mer trovärdig bild. Vidare undersökningar bör 
även göras, i samband med SkyTEM undersökningar 
som utförs av SGU inom Östergötland, för att ut-
värdera nyttjade grundvattenförekomster samt för att 
se om deras grundvattenbildning inom en snar framtid 
och under perioden 2071 till 2100 kommer vara till-
räckligt baserat på framtida estimerade kon-
sumtionsnivåer. 

4.2 Förstärkt grundvattenbildning 
Majoriteten av befolkningen inom Östergötland förli-
tar sig på dricksvatten producerat från ytvatten 
(Länsstyrelsen Östergötland 2013). Medelårsvärde för 
ytvattentillgång anses dock minska för Östergötlands 
län i framtiden, medan den ökar för övriga av Sverige 
(Eveborn et al. 2017). En skiftning i ytvattentillgång 
kommer även att ske säsongsvis, där ytvattentillgången 
kommer att öka under vintern och minska under som-
maren på grund av avdunstning (Eveborn et al. 2017). 
Under förutsättningar då det inte längre är möjligt att 
ha samma kvantitativa uttag som idag, dels på grund 
av de naturliga årsvariationer i ytvattennivåer och dels 
på grund av trendskifte mot högre flödesnivåer under 
vinter och lägre under sommar, kan det vara förmån-
ligt att lagra vatten under vinterperioder med högre 
flödesnivåer. Huvudsakligen för att bygga upp reser-
voarer till perioder med minskad vattentillgång, som 
under sommartid (Eklund et al. 2015), men dessutom 
för att rena vattnet den naturliga vägen och spara på 
filtrering- och saneringskostnad vid produktionen av 
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dricksvatten (Hansson 2000). 
Grundvattenförekomsterna, presenterade i figur-

erna: 13, 14, 15, 16, 17 och 18, visar på några möjliga 
områden för förstärkt grundvattenbildning, dock är det 
inte enbart de grundvattenförekomster som möjligtvis 
kan ackommodera täkter för förstärkt grundvattenbild-
ning. Några av grundvattenförekomsterna som anses 
vara mest lämpliga som täkter för förstärkt grundvat-
tenbildning är de redan nyttjade grundvattenförekom-
sterna med grus- och sandursprung som överlappar 
med grusförekomster som uppfyller de krav som sätt 
för förstärkt grundvattenbildning. En möjlighet kan 
även vara att skapa nya grundvattenförekomster inom 
de grusområden som anses vara lämpade förförstärkt 
grundvattenbildning. 

Ett antal av de grundvattenförekomster som ansågs 
vara lämpliga för förstärkt grundvattenbildning 
förekom under bebyggd mark vilket gjorde att de val-
des bort i samband med analys. I framtiden med skif-
tande urbanisering kan möjligtvis dessa grundvat-
tenförekomster även tänkas vara lämpade för förstärkt 
grundvattenbildning om utrymme för infiltra-
tionsbassänger finns att tillgå. Om utrymme inte finns 
för att anlägga infiltrationsbassänger kan det vara av 
intresse att utforska möjligheten till inducerad infiltra-
tion, speciellt för grundvattenförekomster som ligger i 
närhet till större ytvattensystem, tex. sjöarna Vättern, 
Roxen, Sommen och Glan. 

Vid försäkrandet av miljömålet dricksvatten av god 
kvalitet är det även viktigt att fördela dricksvattenpro-
duktionen över flertal producenter för att säkerställa en 
kontinuerlig produktion av dricksvatten vid antigen 
otillräcklig naturresurs eller vid driftavbrott av olika 
skäl som t.ex. underhållning av verk. Istället för flertal 
verk upprättas med förutsättningar att alla igår i sam-
ma försörjningsnät där alla kan leverera dricksvatten 
till behövande regioner.  

4.2.1 Nyttjade grundvattenförekomster 

Av grundvattenförekomsterna med grusursprung som 
nyttjas idag anses SE651381-145973, SE651227-
153217 och SE643520-146822 vara lämpade för nog-
grannare analys om möjlighet att införa förstärkt 
grundvattenbildning baserat på dess data, se tabell 5 
och figur 13,15 och 17. Dessa täkter nyttjas redan idag 
vilket hade kunnat underlätta processen att införa infil-
trationsbassänger, dels för att vattenverk redan är på 
plats och dels för att dricksvattensledningsnät redan är 
lagt.  

Andra grundvattenförekomster som också nyttjas 
idag uppfyllde och hade likartade förutsättningar för 
förstärkt grundvattenbildning som de utvalda. Dock 
förekom större till storskalig population över de 
grusförekomsterna som infiltrationsbassängerna skulle 
behöva vara placerade över, vilket gjorde att dessa inte 
togs med som förstahands förslag. Dock är analysen 
väldigt översiktlig och har inte tagit med alla par-
ametrar som borde övervägas utan är ett första urval av 
bra kandidater för ändamålet. 

4.2.2 Outnyttjade grundvattenförekomster 

Av de outnyttjade grundvattenförekomsterna med 
grusursprung anses SE646203-144912, SE650410-
152120 och SE643448-147692 vara lämpade för nog-

grannare analys om möjlighet för förstärkt grundvat-
tenbildning baserat på dess data, se tabell 5 och figur 
14, 16 och 18. På dessa grundvattenförekomster hade 
det varit möjligt att bygga nya vattenverk som anvä-
nder sig av förstärktgrundvattenbildning för att dis-
tribuera produktionen och utnyttja oanvända resurser. 

Kostnader för att införa grundvattentäkter inom de 
outnyttjade magasinen är dock högre än för de ma-
gasin som redan nyttjas då kostnad för ledningsnät och 
grundläggande anläggning tillkommer till de out-
nyttjade magasinen. Men om de nuvarande 
anläggningarna redan når upp i sin produktions gräns 
bör ytterligare grundvattenverk anläggas för att minska 
produktionstrycket för övriga täkter, men också för att 
fungera som reservtäckt vid nödfall. Dock är även 
analysen av dessa grundvattenförekomster väldigt 
översiktlig och vidare undersökning bör utföras för att 
kunna få en bättre uppfattning om de är lämpade som 
grundvattentäkter. 

4.3 Felfaktorer 
Data angående magasineringsförmåga är beräknade för 
hela Sverige men kalibrerade efter Uppsalas län och 
kan därför skilja sig från de sanna värdena för 
Östergötland. Detta kan medföra att kvotberäkningar-
na kan vara inkorrekta och bör beräknas om med data 
på magasineringsförmåga som är kalibrerade efter 
Östergötlands län. Magasinerande förmåga visar både 
jordens och bergets magasinerande förmåga tillsam-
mans, vilket vid analys om grusförekomsters ma-
gasinerande förmåga kan vara vilseledande då värdena 
är ackumulerade. 

En annan felfaktor är jordartskartbladen som 
förekommer inom Östergötland då dessa har karterats 
på olika sätt. Områdena i sydväst och nordväst har 
blivit karterade via flygbildstolkning, medan rester-
ande delen av Östergötland har blivit karterad via fält-
kartläggning. Detta medför visuella linjer i grundvat-
tenbildningskartorna som har uppkommit på grund av 
skillnader i berghällskartering, se figur 5, 6, 7 och 8. 
Skillnaden i karteringssätt kan medföra felaktiga 
beräkningar vid utvärderandet av grundvattenbildning, 
då förekomsten och förhållandet mellan jordartsk-
lasserna kan vara fel. Detta kan ha resulterat i en lägre 
grundvattenbildning p.g.a. att jordartskartans 
berghällsareal troligen var större än den sanna arealen. 

Värdena för minskningen i grundvattenbildning är 
tagna från sämsta tänkbara scenariot med det högsta 
värdet för minskning grundvattenbildning inom inter-
vallen för vardera områdes antagna minskning i 
grundvattenbildning. Detta kan medföra att grundvat-
tenbildningen under åren 2071–2100 kan vara högre 
än beräkningarna, då intervallerna för grundvat-
tenminskningen var utförda med fem procent inter-
valler.  

De estimerade värdena för grundvattenminskning 
inom jordartsklassen finkornig saknades vilket kan 
vara en felfaktor då dess sanna värde kan skilja sig 
från moränens använda värde. Detta kan skapa en 
felaktig bild för hur grundvattenbildningen kan antas 
se ut under perioden 2071 till 2100. Då 
minskningsmönstret i grundvattenbildning för jor-
dartsklassen finkornigt kan skilja sig från jordartsklas-
sen morän i form av intensitet. 

Värdena för grundvattenbildning under torrår kan 
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även vara felaktiga då de bestämdes utifrån ett 
medelvärde på hur mycket mindre grundvattenbildning 
som antas ske under torrår. Vid diskussion med exter-
na handledare antogs en minskning på 25 till 40 pro-
cent i grundvattenbildning under torrår (Peter 
Dahlqvist och Mattias Gustafsson, pers. kom. 2019). 
Detta kan medföra att beräkningarna för grundvat-
tenbildningen inte är en tillräckligt bra skildring av 
verkligheten gällande grundvattenbildning, då torrår 
inte är statiska utan kan fluktuera en hel del mellan 
intensiteten av torråret. 

Grundvattenbildningsvärden för jordartsklassen 
berg saknades varav den approximerade summan kan 
vara felaktig från verkligheten. Information om 
minskning i grundvattenbildning hos jordartsklassen 
berg sakandes dessutom och kan vara annorlunda från 
de antagna. Vilket vid antagna värden kan visa en 
felaktig bild på grundvattenbildningen samt kvot-
beräkningarna för samtliga scenarion. 

Hårdlagda ytor samt dagvattendränering har inte 
tagit hänsyn till i beräkningarna vid grundvattenbild-
ning. Detta kan vara ytterligare en faktor som kan 
påverka regional grundvattenbildning i närheten till 
större populations områden, speciellt de områden som 
asfaltering förekommer ovanpå isälvsavlagringar och 
grundvattenförekomster. 

5. Slutsatser
Den naturliga grundvattenbildningen inom Östergöt-
land kommer att minska med åren i samband med de 
förändringar som vårt klimat genomgår. Under åren 
2071–200 beräknas grundvattenbildningen vara ca. 11
–12 % lägre än vad den är idag under år med normal
nederbörd samt ca. 37–38 % lägre under torrår.
Minskningen i grundvattenbildning kommer troligen
orsaka problem för individer och företag som förlitar
sig på egenförsörjning av dricks- och produktionsvat-
ten, men vidare undersökningar bör utföras för att se
om minskningen har någon signifikant påverkan som
kan leda till grundvattenbrist. Ett flertal grundvat-
tenförekomster har utvärderats i grova drag och anses
kunna användas och utrustas med förstärkt grundvat-
tenbildning, dels för att öka produktionen av dricksvat-
ten och dels för att öka lagringsmöjligheten av
dricksvatten. Några av dessa grundvattenförekomster
var följande; SE651381-145973, SE651227-153217,
SE643520-146822, SE646203-144912, SE650410-
152120 och SE643448-147692.

Vidare undersökningar på grundvattenbildning 
inom individuella grundvattenmagasin som nyttjas 
idag bör även utföras, dels för att se om den naturliga 
grundvattenbildningen kommer vara tillräckligt jä-
mfört med uttagsmängder och dels om möjlighet för 
förstärkt grundvattenbildning finns för att säkerställa 
konsumentbehovet i framtiden. 

6. Tackord
Vill rikta ett tack till Peter Dahlqvist och Mattias Gus-
tafsson (handledare SGU) för handledning under pro-
jektets gång. Helena Filipsson för intern handledning. 
Jessica Lerstorp (Länsstyrelsen Östergötland) för upp-
dragsgivning samt bistånd med data. Carl-Erik Hjerne 
för tillåtelse och förklaring av data. Otto Pile för infor-
mation om jordartskarta. Britta Smångs för hjälp vid 

frågor om referenser. Oskar Henriksson för diskus-
sioner kring kartdisposition samt granskning av kartor 
och bilder. Oscar Juliusson för kommentarer och 
diskussion kring formuleringar och textupplägg. Slutli-
gen Rikard Alm för granskning och rättning av rap-
port.  
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