
Langkjaer, H., 2019: Analys av Östergötlands kommande grundvattenresurser ur ett 
klimatperspektiv – med fokus på förstärkt grundvattenbildning. Examensarbeten i geologi 
vid Lunds universitet, 31 sid. 15 hp.

Henrik Langkjaer | Geologiska institutionen | Lunds universitet
E-post: hlangkjaer@gmail.com

Poster baserad på rapport: Analys av Östergötlands 
kommande grundvattenresurser ur ett klimatperspektiv

─ med fokus på förstärkt grundvattenbildning

Regniga Dagar
Vår viktigaste naturresurs

och hur vi kan ta tillvara på den

I dagens samhälle konsumerar vi cirka 140 liter vatten om dygnet per person enligt
Sydvatten. Konsumtionen är fördelad mellan bland annat disk, mat, dryck men framför
allt personlig hygien. Vatten är en resurs som vi ofta tar för given, det finns där, när
som helst, tillgänglig dygnet runt ur vår kran. Vi i Sverige kan känna oss lyckligt lottade
med vårt rena och goda kranvatten. Även om vatten är en ovärderlig resurs för oss
människor finns begränsningar på hur vi kan få tag på det.

Ca 50% av vattenkonsumtionen i Sverige kommer från grundvatten. Grundvatten
bildas genom den nettoinfiltration från nederbörd som faller på marken, där det
sedan lagras i tomma porutrymmen inom sediment och spricker och bildar akviferer.
Dessa tomma porer och spricker utgör något som kallas för magasineringsförmåga
som är ett mått på hur mycket vatten som kan lagras inom 1 m2 i ett lodrätt led ner
genom marken. Detta betyder att grundvatten inte kan bildas överallt och oftast bara i
stora mängder inom små koncentrerade områden.

Berggrunden inom Östergötland består huvudsakligen utav kristallint urberg, medan
de jordarter som vilar på berggrunden utgörs av finkornigare och tunna sediment-
lager. På grund av regional geologin inom Östergötland begränsas mängden av
grundvatten som kan effektivt bildas och lagras inom länet.

Hur förhindrar vi bristen på grundvatten?

Ett sätt att förhindra bristen på grundvatten är att fylla på våra grundvattenmagasin
genom förstärkt grundvattenbildning. Förstärkt grundvattenbildning är en term som
används när man pumpar upp och transporterar ytvatten, från sjöar och åar, till grävda
bassänger bottnade med sand för att låta vattnet självmant leta sig ner i marken, där
man sedan kan pumpa upp det vid behov, illustrerat i figuren nedan.

Figuren visar vattnets kretslopp
vid förstärkt grundvattenbildning 
genom konstgjord infiltration.

”Men varför hälla ut en massa 

vatten i marken för att sedan 

pumpa upp det, varför inte bara 

rena och använda det direkt?”

Anledning till varför man väljer att använda sig av förstärkt grundvattenbildning är dels
för att låta naturen rena vattnet via filtrering och mikrobakteriell nedbrytning av
hälsoskadliga ämnen. Men framför allt ger det oss ett sätt att planera och hushålla med
vårt dricksvatten. Genom att lagra och ta tillvara på det vattnet som tillförs vid perioder
med högre nederbörd, för att sedan utnyttjas under månader med sporadiska skurar.

I dagsläget står vi inför ett vägval och det gäller att vi tar tillvara på det vattnet vi får på
ett bättre sätt. Då priset på grundvattenbristen kan vara mer än bara pengar, som
förlust av grödor, kreatur, samhällsfunktioner och i värsta fall liv om vi är otillräckligt
förberedda.

Bilden visar hur stor minskningen i grundvattenbildning för 
olika grundvattenbildningsområde anses vara inom 
jordartsklasserna Finkornig och Morän inom Östergötland.

”Men hur kan grundvattenbildningen minska om det kommer att regna mer?”

Även om det kommer att regna
mer i Sverige på en nationell skala
så kommer ökningen inom
Östergötland inte vara lika markant
som inom andra län. Dessutom
kopplat med en längre växtperiod
samt högre årlig medeltemperatur
kommer vattenförlusten via evapo-
transpiration vara större än den
ökade nederbörden. Detta kommer
resultera i att mindre vatten kan
infiltrera och röra sig ner för att
bilda grundvatten.

Men varför minskar grundvattenbildningen?

Klimatet genomgår i dagsläget förändringar, till stor del på grund av människans
aktivitet och förbrukning av fossila bränslen. I följd med förändringar i vårt globala
klimat kommer även vårt regionala klimat i Sverige att förändras. Nationellt anses
klimatet gå åt det blötare hållet med ökad nederbörd och mer intensiva skyfall.

Figur illustrerar årlig grundvattenbildning som beräknas ske inom Östergötlands län under perioden 2071-2100. 

Hur kommer grundvattenbildningen se ut i framtiden?

Under de kommande 100 åren förväntas grundvattenbildningen minska inom länet
Östergötland. Minskningen för hela länet beräknas vara totalt ca. 10% under år med
normal nederbörd, medan under år med ovanligt lite nederbörd minska med ca. 40%.
En så pass stor minskning i grundvattenbildning kan ställa till problem. 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 vattenförsörjningsnäten. Utav hushållsvattenanvändningen är det strax
under 15 procent av befolkningen, ca. ~65 000 individer i dagsläget, som tar sitt vatten
från antingen egen grävd- eller bergborrad brunn.

Dock är det osäkert om minskning i grundvatten-
bildning kommer att ställa till med signifikanta
problem och fortsatta undersökningar bör utföras.

Grundvattenbildning, period 2071-2100

Min-Max
30-385 mm/år

Medel
~161 mm/år

Total
~171 500 m3

Figur illustrerar Östergötlands magasineringsförmåga inom jord- och berglager. 

En sak som många av oss har gemensamt är vår längtan 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 
nämligen med en ovärderlig resurs, vatten.


