
Kan kranvattnet ta slut? 

Har du någonsin funderat över var ditt  

kranvatten kommer ifrån? Eller har du funderat 

över om det plötsligt kommer ta slut? Om du har,  

är det troligt att du är en av de drygt 2 miljoner 

svenskar som får sitt vatten från en egen brunn om 

det så må vara till sommarstugan eller till den 

vanliga bostaden.  

I dagens Sverige börjar det bli mer påtagligt att 

vatten inte är något som finns i obegränsade 

mängder. Efter torråren 2015, 2016, 2017 och 2018  

börjar det bli tydligt att vi behöver undersöka de 

vattentillgångar vi har i Sverige men även att 

undersöka möjligheten för att finna nya. Med de 

utmaningar vi står framför, till exempel 

klimatförändringar och en ökande befolkning,  

så är detta ett måste.   

Sveriges dricksvattenförsörjning kan idag delas 

in i tre delar.  Ytvatten, alltså sådant vatten vi kan 

finna i åar och sjöar, står för omkring 45% av 

dricksvattnet. Ytterligare 45% kommer från 

någon form av grundvatten, naturligt eller 

konstgjort. Dessa två delar kommer från stora 

vattentäkter eller kommunala vattentäkter. De 

sista 10% kommer från egna grävda eller borrade 

brunnar där det är grundvatten som tas ut.   

 

 

För att undersöka vattenförekomsterna vi har 

och för att finna nya förekomster, så används ofta 

så kallade geofysiska metoder. Dessa metoder 

gör att stora områden kan undersökas på ett 

snabbare och oftast mer kostnadseffektivt sätt än 

vad andra metoder tillåter. Exempel på vad 

geofysiska metoder kan visa vid undersökningar 

är markens uppbyggnad. Vid sådana här 

undersökningar går det ofta att avgöra skillnaden 

mellan grusiga/sandiga jordlager som kan hålla 

mycket vatten gentemot tjocka lager lera som 

knappt tillåter något vattenuttag.  

Vatten i berggrunden, som mitt arbete 

fokuserar på, är ofta svårt att upptäcka men även 

här finns det geofysiska metoder som kan hjälpa 

till. De två geofysiska metoderna som jag 

fokuserat på är magnetometri och VLF (Very 

Low Frequency). Magnetometri mäter skillnader 

i berggrundens magnetiska fält och kan då 

identifiera variationer i eller mellan bergarter 

vilket kan avslöja vart det är mer troligt för stora 

vattenförekomster. Med VLF metoden kan 

sprickor i berggrunden upptäckas. Dessa sprickor 

kan i sin tur innehålla stora mängder vatten. 

Så nästa gång du öppnar kökskranen, lägg en 

extra tanke på var vattnet kommer ifrån och 

kanske också på vad du skulle göra om det en 

dag inte längre kom något vatten ur kranen.  
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Sveriges grundvattenförsörjning kan delas in i tre 

huvuddelar. Där stora eller kommunalt 

dricksvattenverk står för omkring 90% av det 

dricksvatten vi använder. 

Kan det va… Yngre Dryas? 


