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1961-2014
Mycket över normalt: >p85
Över normalt: p65-p85
Nära normalt: p35-p65
Under normalt: p15-p35
Mycket under normalt: <p15

SMÅ MAGASIN STORA MAGASIN

(SMHI Vattenweb 2016-10-20)

Beräknade förhållanden 
med S-hype

Så såg det ut enligt SMHI och SGU när det var som värst
 



Potentiell avdunstning

Under sommaren är grundvattenbildningen väldigt liten och 
då måste vi ha tillräckliga lager av grundvatten

 

Nederbörd, avdunstning och grundvattenbildning i östra Sverige

(Imran & Olofsson 2016)



Utveckling till 2050-
• Ökad nederbörd (men främst större variationer)

• Ökad avdunstning

• Längre växtsäsong

• Längre perioder av torka

• Ökad konkurrens om vattnet

• Ökade kostnader för vattenrening

 

Grundvattennivåerna 
sjunker naturligt 
under perioder då 
grundvatten-
bildningen är liten



Vattenbrist är inget nytt i Sverige. Har lokalt funnits länge, 
främst i kustområden, starkt påverkat enskild 

vattenförsörjning

• Sverige har >3000 km kuststräcka

• Ett stort antal permanentbebodda öar

• Ett växande antal permanentboende i 
tidigare fritidshusområden

• En ökande sanitär standard i fritidsboende

• Dåliga geologiska förutsättningar för 
vattenuttag/vattenlagring i kustområden

 



Hur kan kommande vattenbrist i 
Sverige mötas?

1. Förändring av vattenförbrukningen

2. Förändring av vatteninsamling

3. Vattenlagring under bristperioder

4. Vattencirkulation

5. Konstruktion av dricksvatten

 

Mycket kunskap har redan utvecklats men inte kommit till användning i Sverige



Exempel: Beräkning av lagrens kapacitet (Tyresö)

(Earon & Olofsson 2014)

 

Vi har utvecklat en hel del verktyg som 
används för att beräkna vattentillgångarna 
och visar var det finns risk för vattenbrist



Lagring av vatten i bristområden

• Vid enskilda huset

• Befintliga hålrum och gropar

• Våtmarker, igenläggning av diken

• I befintliga akvifärer genom inducerad infiltration 
eller konstgjord grundvattenbildning

• Genom grundvattendammar

 



Exempel på åtgärder
vid det enskilda huset

Reservoir för regnvatten

Till grund-

vattenbildning

Till tvätt, WC etc

Infiltration/markbäddAvlopp

Nederbördsinsamling

Sand

Reservoar

Kallas 
internationellt 
”Rainwater
harvesting”

 

Kräver dubbla 
ledningssystem



Befintliga 
reservoarer, 
t ex täkter.

(Ibland problem med 
vattenkvalitet)

 

Gammalt kalkbrott (Vagnhärad)

Fältspatsbrott (Ornö)



Imran Ali disputerade 2016 
på grundvattendammar i 
Sverige och Pakistan

 

Grundvattendammar i Sverige



Principen för en 
grundvattendamm.  

Dammen kan bestå av  
• plast (tätad med lera mot botten)
• Lera
• Cement/bentonit injektering



Lämplig lokalisering av
grundvattendammar

• Jordmäktighet

• jordart

• TWI

• 4 lämpliga områden

 

Exempel Gotland, Storsudret
(projekt IVL-KTH m fl)

(Ludvig Almqvist 2017)



 

EXEMPEL på 

grundvattendamm, 

Lillsved Värmdö

Subsurface dam

Electrical resistivity installation

Drilled wellDug well Piezometer

(Ali & Olofsson 2016)



Lillsved april 2014

Grundvattendamm

 



 



Sammanfattning

• Såväl vattenförbrukning som hantering av olika 
vatten i hushållen kan förändras

• Nya hus bör konstrueras med ledningar för 
dubbla vattensystem

• Längre perioder av torka kräver bättre 
lagringsmöjligheter av vatten

• Nya modeller och beräkningsverktyg för 
balansberäkningar och för lokalisering av 
grundvattendammar finns utvecklade och bör 
användas i större utsträckning

• Grundvattendammar och andra 
lagringsmöjligheter bör prövas i större 
utsträckning

 


