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Formulering i Budgetproposition

Regeringen föreslår att anslaget utökas med 26 Mkr 2018, 30 Mkr 2019, 
36 Mkr 2020 för att finansiera särskilda insatser för att förfina och utöka 
kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta 
regioner
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Formulering i regleringsbrev 2018

Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser

SGU ska under 2018–2020 årligen redovisa genomförda insatser för att 
förfina och utöka kartläggning och karaktärisering av 
grundvattenresurser i särskilt utsatta områden. Redovisningen ska minst 
omfatta en beskrivning av insatser, dess resultat samt eventuella 
förbättringsförslag inom områdena tredimensionell 
modellering, förbättrat geologiskt underlag vid ras- och 
skredproblematik, identifierade potentiella grundvattentillgångar samt 
utvecklade mätningar beträffande grundvattnets kvantitet, kvalitet och 
prognosticering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) senast den 15 december 2018.
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Särskilt utsatta områden

Arbete pågår på SGU för att definiera särskilt utsatta områden. 

Preliminärt föreslagen definition: Särskilt utsatta områden är regionalt 
och geologiskt avgränsade delar av Sverige med förhöjd risk att 
grundvattentillgång, grundvattnets nivå eller kvalitet medför problem i 
samhället.

Särskilt utsatta områden bedöms i en regional skala och kan avgränsas 
både geografiskt och geologiskt. I bedömningen inkluderas grundvatten 
i både jord och berg.
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Särskilt utsatta områden

Uppfyller minst en av två kriterier

• Ett område är särskilt utsatt om det finns en förhöjd risk att tillgången 
till grundvatten av god kvalitet inte uppfyller de behov som 
grundvattenanvändningen medför. Detta definieras i fortsättningen 
som bristområde.

• Ett område kan vara särskilt utsatt om de geologiska förutsättningarna 
är sådana att grundvattennivån kan medföra samhällsproblem i form 
av markrörelse som skred och ras. Detta definieras i fortsättningen 
som ras- och skredområde.
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Bristområden

Bedömning i regional skala baserat på befintligt rikstäckande material:

• Användning av grundvatten (Brunnsarkivet, Vattentäktsarkivet)

• Grundvattenbildning (Rodhe m.fl. 2006, 2008)

• Effektiv nederbörd vid torrår (Sanner och Grahn, 1995)

• Fördelning av effektiv nederbörd över året (Sanner och Grahn, 1995)

• Scenarier om framtida förändringar i grundvattenbildning (Rodhe m.fl. 
2009)

• Magasineringsförmåga (SGU, 2017)

• Salt grundvatten (SGU, opubl.)
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Bristområden

Att användas i nationell skala

Lokala förhållanden avviker från generell bedömning

Ska endast användas som stöd för prioriteringar 
inom SGUs särskilda grundvattensatsning, ej för 
andra generella bedömningar
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Ras- och 
skredområden
SGUs riksöversikt över 
finkorniga jordars 
skredbenägenhet vägs 
samman med konsekvenser 
(befolkningstäthet, vägar, 
järnvägar)
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Projekt 2018-2020 kopplade till satsning

• Utökad grundvattenkartering (projektledare Mattias Gustafsson)

• Utbyggnad av grundvattennätet (projektledare Calle Hjerne) 

• Sky-TEM (projektledare Peter Dahlqvist m.fl.)

• 3D-satsning (projektledare Lars Rodhe)
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Utökad grundvattenkartering
• Inriktad på områden med stor risk för brist

• Komplettering av ordinarie kartering

Fokusområden inom ovalerna:

• Grundvatten i berg och mindre magasin vid Bohuskusten, 
Blekinge, Småland-Roslagen

• Grundvatten i jordlager Halland, Västergötland, Uppland 
och Västernorrland

Exempel:

• Mindre magasin viktiga för lokal vattenförsörjning

• Magasin under finkorniga sediment

• Områden med gynnsamma förutsättningar för kvarhållande 
av grundvatten

• Förklaringsmodell för grundvatten i berg (kustområden)
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Exempel från S:t Anna

• Svarta rutor 
grundvattenförekomster enligt 
vattenförvaltningen

• De tre i söder har klassats som 
”at-risk” avseende kvantitativ 
status, den i sydöst som 
otillfredsställande status
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Exempel från S:t Anna

• Förklaringsmodell för grundvatten i 
berg

• Vad vill samhället veta? Vad krävs av 
oss för att få fram data? sprickor, 
geofysik, grundvattenbildning

• Start med Workshop SGU, 
kommuner, universitet efter 
sommaren -18
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Exempel från S:t Anna

• Kvarhållande möjligheter av 
ytvatten?

• Områden med större jorddjup 
och tillgång till 
infiltrationsmöjligheter 
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Utbyggnad av grundvattennätet

Huvudmål (sammanfattat):

• Installera och driftsätta ca 300 nya automatiska nivågivare i jord och berg

• Underlätta användandet genom att göra beskrivningen av stationer och 
områden för grundvattennätet mer enhetlig och sammanhållen

• Underlätta och effektivisera framtida drift av grundvattennätet

• Ta fram och implementera ett verktyg för modellering av prognostiserade 
grundvattennivåer  

• Utveckla kartvisaren för nuvarande, historiska och prognostiserade 
grundvattennivåer (automatisk uppdatering på veckobasis) 
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Utbyggnad av grundvattennätet

Tidplan:

• Vår-sommar 2018: Strategi, upphandling av givarsystem, 
konsulttjänster

• Sommar 2018-höst 2020: Utbyggnad av nätet i fem etapper, fokus på 
utsatta områden, men komplettering i andra områden inte uteslutet

• 2018: Inventering och test av mjukvaror för nivåmodellering

• 2019: Implementering av modell(er)

• 2019: Ny kartvisare för nuvarande och historiska nivåer

• 2020: Ny kartvisare för prognostiserade nivåer
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Nuvarande grundvattennät

• Totalt 287 nivåstationer

• Drygt 80 med automatgivare
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Sand, grus eller grövre           Morän                      Berg                             Lera, silt
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Sky-TEM
Helikoptermätning

Databearbetning

Resistivitetsmodell –
tolkning

Geofysisk 
markmätning Borrning

Rapport Geologisk 3D modell
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Sky-TEM

Gotland, Öland, Halland undersökta och 

delvis rapporterade sedan tidigare 
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Sky-TEM

Plan 2018:

• Slutföra rapportering och modellering av 
Gotland, Öland och Halland

• Undersökning av:
• Östergötland (700 km2)

• Västergötland (200 km2)

• Örebro (700 km2)
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Sky-TEM

Plan 2019:

• Vombsänkan 500 km2

• Alnarpssänkan 400 km2

Plan 2020:

• Sydvästskåne 600 km2

• Listerlandet 300 km2

Plan 2021 och framåt:

• Kristianstadslätten 600 km2

• Ängelholm 300 km2

• Gotland 450 

• Övrig komplettering 450 km2
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Målbilder 2020 för SGU (urval, modifierade) 
• 3D-modeller finns över de viktigaste 

grundvattenmagasinen  och bidrar till att säkra 
vattenförsörjningen 

• Geologiska 3D-modeller och jorddjupsmodell 
används som underlag i planprocess och för 
byggande

• 3D-modeller av skredkänsliga jordlager används 
för att ta peka ut riskområden

• Geologiska profiler (tvärsektioner) kompletterar 
2D-kartor och ger en bild av geologiska 
förhållanden under mark

• Grundvattennivåobservationer samt 
borrhålsinformation är koordinatsatta i 3D 

• SGUs 3D-information är lätt att använda  och 
interoperabel med annan geodata

3D-satsning
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SGU  Projekt Geodata 3D, 2018 – 2020, översikt 

o Grundvattenmagasin i  åsar, skredkänsliga 
områden, urban områden  mm – BGS spåret

o Grundvattenmagasin, sedimentär berggrund –
SkyTEMspåret (andra projekt)

o Svaghetszoner – berg  GoCAD
o Jorddjupsmodell
o Geologiska profiler
o Malmförande strukturer  (andra projekt)

• Gemensam, effektiv informationsarkitektur
• Samverkan BGS, GEUS

Modellera mera

Utveckling - system

Utveckling – modeller/ produkter

• Grundvattennivåer (BGS, GTK)
• 3D baserade produkter, t ex sårbarhet
• Databas och produkter för geofysiska 

profiler

Samverkan mm –

• Krav-, behovsanalyser
• Benchmarking
• Studiebesök, nätverka
• Intern samordning
• Utbildning

• Inhämtning av grundinfo  från interna och 
externa källor

• Kvalitetssäkra geologisk kartinformation i 
modellområden

Indata: mer och bättre 

Visualisera - leverera

• Utveckla förvalta Cityplanner, GeoVisionary
• Digitala och fysiska modeller
• 3D-rum



Tack!
Frågor?
Calle Hjerne 2018-04-11


