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Abstract 
Coastal areas are popular for housing, both for permanent living and holiday houses. At 
the same time, thin sediments and small storage capacity in the bedrock makes the 
ground water resources limited. The limited ground water resources combined with too 
large withdrawals of ground water makes salt water intrusion a problem in many coastal 
areas. This study examine the risk of salt water intrusion in drinking water supplying 
wells on the island Södra Finnö in S:t Anna archipelago, Östergötland, Sweden. A 
calculation of the relation between ground water recharge and withdrawal is obtained to 
analyze the ground water balance in the area. To investigate the thickness of the 
freshwater in the aquifer, the Ghyben-Herzberg principle is used, based on 
measurements of ground water levels in the area. The study also includes a GIS-analyze 
to investigate the risk of salt water intrusion for specific wells, and water samples 
analyzed for conductivity and sodium. The results show a positive ground water 
balance, which indicate the area is not to be seen as a risk area for salt water intrusion. 
However, the GIS-analyze and the water samples shows that some specific wells are in 
risk of, or has already been effected from, salt water intrusion.   
 
Keywords: salt water intrusion, drinking water, ground water, coastal areas 
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Sammanfattning 
Kust- och skärgårdsområden är populära för boende, såväl permanent som fritidshus. 
Dock gör begränsade grundvattentillgångar, till följd av tunna jordtäcken och små 
lagringsmöjligheter i berggrunden, att kust- och skärgårdsområden ofta drabbas av 
problem med vattenförsörjningen. När uttaget av grundvatten blir för stort i förhållande 
till nybildningen, kan området drabbas av salt grundvatten.  
 
Salt grundvatten förekommer både i jordlagren och i berggrunden, och finns i Sverige 
längs kusterna och på öar, samt i ett 200 km brett område i inlandet som sträcker sig 
från Uppland till Göteborgsområdet. Gemensamt för dessa områden är att de ligger 
under Marina Gränsen, och tidigare har varit täckta av saltvatten. 
 
Saltvattenpåverkan i dricksvattenbrunnar kan ske på två olika sätt. Antingen genom 
inträngning av recent havsvatten, eller uppkoning av relikt havsvatten som lagrats i 
berggrunden från tidigare stadier i Östersjöns utveckling. En brunn drabbas av 
saltvattenpåverkan om uttaget är för stort i förhållande till nybildningen av grundvatten. 
Andra faktorer som ökar risken för saltvattenpåverkan är brunnens höjd över havet, 
närheten till strandlinjen, brunnens djup samt geologiska och hydrogeologiska 
förhållanden. 
 
I denna studie har risken för saltvattenpåverkan på Södra Finnö och närliggande 
fastlandsområde i S:t Annas skärgård i Östergötland undersökts. En 
grundvattenbalansberäkning, som undersöker förhållandet mellan nybildning och uttag 
av grundvatten, har gjorts för att undersöka grundvattenförhållandena i området. För att 
få en uppfattning om sötvattenlagrets tjocklek har beräkningar utförts enligt Ghyben-
Herzberg principen, baserade på mätningar av grundvattennivåer i studieområdet. 
Studien innefattar även en GIS-analys av risker för saltvattenpåverkan i enskilda 
brunnar, samt vattenprover tagna i studieområdet som analyserats med avseende på 
konduktivitet och natriumhalt. 
 
Grundvattenbalansberäkningen visar att området i dagsläget har en positiv 
grundvattenbalans, även under sommarmånaderna då uttaget av grundvatten är som 
störst och nybildningen som lägst. Sett över hela året motsvarar uttaget av grundvatten 
3,7 % av nybildningen på fastlandsområdet och 4,7 % av nybildningen på Södra Finnö. 
Under sommarmånaderna är motsvarande siffra 8,9 % för fastlandsområdet och 12,1 % 
för Södra Finnö. Grundvattenbalansberäkningen baseras på hela avrinningsområdet, 
vilket betyder att högre tryck på grundvattenmagasinet kan förekomma i vissa delar av 
studieområdet. 
 
Beräkningarna av sötvattenlagrets tjocklek med Ghyben-Herzberg principen visar på 
stora rumsliga variationer inom studieområdet. Generellt är sötvattenlagret tunnare 
närmare kusten. 31 vattenprover tagna i studieområdet i visar att 32 % har ett 
konduktivitetsvärde över 50 mS/mm. 35 % av brunnarna har ett natriumvärde som 
ligger över gränsvärdet på 100 mg/l. Två brunnar visar på extremt höga värden med 
natriumhalter på 777 respektive 891 mg/l. 
 
GIS-analysen bygger på en riskbedömning av en enskild brunns risker för 
saltvattenpåverkan utifrån riskfaktorerna avstånd till strandlinjen, höjd över havet och 
brunnsdjup. Analysen visar att 78 % av brunnarna enligt dessa faktorer har förhöjd risk 
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för saltvattenpåverkan. De flesta av dessa brunnar hamnar i riskklass 1 och 2, endast tre 
brunnar tilldelas den högsta riskklassen, riskklass 3.  
	  
En diskussion kring framtida risker för området inkluderar beräkning av möjlig 
exploatering av området och hur framtida klimatförändringar påverkar risken för 
saltvattenpåverkan. Beräkningar visar att området klarar av uppemot 2000 nya 
fritidshus utan att grundvattenmagasinet blir för hårt belastat. Dessa beräkningar är 
baserade på hela avrinningsområdet, vilket betyder att lokala problem kan uppstå långt 
tidigare. Vad gäller förändringar i klimatet bedöms förändrade nederbördsmönster, 
havs- och grundvattennivåer påverka framtida risker för saltvattenpåverkan.  
 
Studien visar att området i dagsläget inte anses vara ett riskområde för 
saltvatteninträngning, sett till den positiva grundvattenbalansen. Dock visar GIS-
analysen och vattenproverna att enskilda brunnar ändå riskerar att drabbas av 
saltvattenpåverkan, eftersom förutsättningarna och riskerna inom området varierar.  
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Introduktion 
 
Inledning 
I kustnära områden är tillgången på grundvatten ofta begränsad då tunna jordtäcken och 
kristallin berggrund gör att lagringsmöjligheterna är små. Samtidigt är kustområden 
populära områden för boende och sommarboende, vilket gör att problem med 
vattenförsörjning ofta uppstår. Stora uttag av grundvatten i dessa områden kan medföra 
att grundvattnet blir salt och därmed obrukbart. I och med ökad exploatering av kust- 
och skärgårdsområden, samtidigt som många hushåll får förbättrad vatten- och 
avloppsstandard (VA) och därmed ökar uttaget av vatten, har problemet ökat. Från att 
tidigare främst setts som ett problem som drabbar enskilda brunnsägare, har problemet 
nu blivit så stort att det begränsar möjligheterna för samhällsutbyggnad i flera områden 
(Boman & Hansson 2004).  
 
Enskilda dricksvattentäckter har i många fall sämre kvalitet än kommunala vattentäkter. 
En studie från Socialstyrelsen (2008) visar att endast 20 % av alla enskilda vattentäkter 
har tjänligt vatten utan anmärkning. Den dåliga vattenkvaliteten beror på bristande 
kontroller och brunnskvalitet, och studien visar på vikten av att aktivt arbeta för bättre 
dricksvattenkvalitet i enskilda vattentäkter.  
 
I Sverige har ett flertal studier om saltvattenpåverkan genomförts, framförallt hos 
landets länsstyrelser, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Naturvårdsverket. 
Boman & Hansson (2004) visar i sin sammanställning av kloridanalyser från 4 700 
brunnar i Stockholms läns kust- och skärgårdskommuner att ungefär en fjärdedel av 
brunnarna är påverkade av saltvatten. Många områden i studien visade sig vara hårt 
drabbade av saltvattenpåverkan. Värst var Norra Lagnö i Värmdö kommun, där 72 % av 
brunnarna var påverkade. Orsakerna bedöms vara ökad bebyggelse samt omvandling 
från fritidshus till permanentbostäder, vilket medför ökade grundvattenuttag. Till följd 
av detta har Länsstyrelsen i Stockholm och Naturvårdsverket utvecklat en metodik för 
övervakning av saltvattenpåverkade brunnar. 
 
Utredning och studier av grundvattenförhållanden i kust- och skärgårdsområden är 
viktiga för att förebygga problem med saltvattenpåverkan. De är även en viktig grund 
för fysisk vattenplanering i området och kommunala beslut om exempelvis bygglov och 
inrättande av nya brunnar och VA-anläggningar. I Vaxholms kommun har man efter 
resultat av studier om saltvattenpåverkan infört restriktioner i vissa områden vad gäller 
tillstånd för nya brunnar och VA-anläggningar. Genom att uppmärksamma problemet 
med saltvattenpåverkan och sprida information till hushåll och vattenföreningar har 
Norrtälje kommun lyckats minska salthalterna i vissa områden (Boman & Hansson 
2004, Blad 2008) 
 
Även i områden som idag inte är utsatta för ökad exploatering är studier om 
grundvattenförhållanden och riskbedömning av saltvattenpåverkan mycket viktiga. 
Information om hur många fastigheter ett område klarar av att försörja utan sinande 
grundvattentillgångar fungerar som vägledning vid framtida exploatering och hjälper 
området att undvika de misstag som gjorts i framförallt Stockholms skärgård där flera 
områden byggt in sig i problemet med salt grundvatten (Julstad 1990, Tilly-Leander 
1990). 
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Denna studie avser att undersöka grundvattenförhållandena och risken för 
saltvattenpåverkan på Södra Finnö i S:t Annas skärgård i Östergötland. S:t Annas 
skärgård är fortfarande ett relativt oexploaterat kust- och skärgårdsområde, och inga 
kända studier om saltvattenpåverkan i området finns. Med hjälp av en enkel 
grundvattenbalansberäkning uppskattas grundvattenbalansen i området, samtidigt som 
sötvattnets tjocklek genom beräkningar bedöms utifrån grundvattennivåer. Detta 
kompletteras med vattenprover samt en GIS-analys av riskerna för enskilda brunnar att 
drabbas av saltvattenpåverkan. 
 
Syfte & Frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur grundvattenförhållandena ser ut på Södra 
Finnö och närliggande fastlandsområde i S:t Annas skärgård i Östergötland, för att 
utreda ifall området idag är påverkat av saltvatten eller riskerar att bli det i framtiden.  
 
De två övergripande frågeställningarna i studien är: 

- Är Södra Finnö idag utsatt för saltvattenpåverkan? 
- Riskerar Södra Finnö att i framtiden utsättas för saltvattenpåverkan om områdets 

bebyggelse expanderar och klimatet förändras? 
 
Områdesbeskrivning 
Södra Finnö ligger i S:t Annas skärgård i Östergötland. Ön är delad mellan 
Söderköpings kommun och Valdemarsviks kommun och är 10,3 km2 stor. Ön har 
uppskattningsvis 263 fastigheter, varav 221 är fritidshus och 42 är permanentbostäder, 
bebodda av 71 personer. Det intilliggande fastlandsområdet som ingår i studieområdet 
har 149 fastigheter, varav 117 är fritidshus och 32 är permanentbostäder bebodda av 57 
personer (Andersson, muntligen 2013). Inga kommunala vattentäkter finns i området, 
utan alla boende har egen brunn alternativt gemensam brunn på ett antal fastigheter 
(Sandsveden, muntligen 2013).  
 

Figur 1. Områdeskarta med avgränsning som visar studieområdet. 
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Området tillhör den mellansvenska sänkan, som omfattar urbergsområden under HK 
med relativt svårvittrade berg- och jordarter (SGU 2013). Området domineras av berg i 
dagen varvat med områden med glacial lera. Andra förekommande jordarter är sandig 
morän, postglacial sand samt ett litet område med isälvssediment. Jordlagret är relativt 
tunt, 0-3 m, i större delen av studieområdet, framförallt på Södra Finnö. I lågt belägna 
områden är jordlagret något tjockare, upp till 20 m. Mellan Södra Finnö och fastlandet 
går en sprickzon, som tydligt syns på kartor över området (figur1). Berggrunden består i 
huvudsak av granit samt några områden med basalt. Området bedöms ha låga 
uttagsmöjligheter av grundvatten, 0-600 l/h (för indelning av uttagsmöjligheter för 
grundvatten, se tabell 1) och är enligt SGU klassat som ett område där salt grundvatten 
kan förekomma (se bilaga 4 för jordartskarta, berggrundskarta och grundvattenkarta). 
 
Bakgrund 
	  
Direktiv för grundvattenkvalitet 
EG:s ramdirektiv för grundvatten är framtaget för att skydda våra grundvattentillgångar. 
Grundvatten är den känsligaste formen av sötvatten och en värdefull naturresurs som 
bör skyddas från föroreningar. Grundvatten som används eller planeras att användas 
som dricksvatten ska skyddas så att målet att uppnå en god vattenkvalitet utan risker för 
människa och miljö nås (2006/118/EG). 
 
I de av Sveriges riksdag utarbetade miljömålen ingår målet grundvatten av god kvalitet, 
som definieras ”grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag”. Målet är idag inte 
uppnått, och bedöms inte heller vara möjligt att nå till år 2020 med de beslutade och 
planerade styrmedel som finns idag. Den bristfälliga övervakningen av grundvatten gör 
det svårt att identifiera och åtgärda problemområden, vilket bedöms vara den främsta 
orsaken till att målen inte nås (Naturvårdsverket 2012). 
 
Klimatet idag och i framtiden 
Klimatförhållandena har stor påverkan på risken för saltvattenpåverkan, främst genom 
nederbörd, avdunstning och förändringar i grundvatten- och havsnivån. Sveriges klimat 
kategoriseras som tempererat fuktigt och närheten till havet ger relativt små skillnader i 
temperatur mellan årstiderna. Klimatet är nederbördsrikt med nederbörd året om främst 
på grund av lågtryck från Atlanten, men långa perioder med torrt klimat förekommer 
också (SOU 2007:60).    
 
För att kunna studera förändringar i klimatet måste en referensperiod användas. SMHI 
och andra meteorologiska institut använder sig av perioden 1961-1990. Framtida 
förändringar i klimatet är omöjliga att förutspå exakt, då de beror av dagens och den 
närmaste framtidens utsläpp. Jämfört med referensperioden tros medeltemperaturen 
fram till år 2100 i Sverige öka med 2-7 °C vintertid och 1-4 °C sommartid. Fram till 
samma år tros nederbörden öka med 30-50 mm/månad vintertid. De förhöjda 
temperaturerna kommer dessutom medföra att större andel av nederbörden vintertid 
faller som regn och inte snö. Förändringen av nederbörden sommartid är svårtolkad och 
den kan både minska och öka, allt mellan -30-+40 mm/månad. I södra Sverige är det 
troligast att nederbörden under sommaren minskar, men detta beror på vilka 
klimatmodeller som används (ibid).	  
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Förändrade nederbördsmönster medför förändrade grundvattennivåer, något som har 
betydelse för risken att grundvattnet ska påverkas av saltvatten. Sundén et al. (2010) har 
studerat förändringar av grundvattennivåer i Sverige i framtiden. Studien visar att ökad 
nederbörd ger höjda grundvattennivåer, framförallt i större grundvattenmagasin (sand- 
och grusåsar). I landets sydöstra delar däremot beräknas nederbörden minska, vilket 
betyder minskad grundvattenbildning och därmed lägre grundvattennivåer. Studien 
visar även på förändrade säsongsvariationer. Tidigare snösmältning ger höga 
grundvattenmetoder tidigare på våren. Sommarperioden, då minst nybildning av 
grundvatten sker, blir då längre. Grundvattennivåerna hinner därför sjunka mer än 
tidigare under sommarperioden.	  
En effekt av klimatförändringarna är höjda havsnivåer. Sundén et al. (2010) menar att 
höjda havsnivåer kan öka risken för saltvattenpåverkan. Beräkningarna av havsnivåns 
höjning varierar stort mellan olika källor. Enligt IPCC:s senaste rapport från 2007 
uppskattas havsnivåhöjningen fram till år 2100 vara mellan 18-59 cm. Dessa 
beräkningar exkluderar dock isdynamik. I beräkningar som inkluderar isdynamik ligger 
höjningen något högre, ca 55-120 cm. Idag ligger havsnivåhöjningen på ca 0,3 cm per 
år, vilket ungefär motsvarar landhöjningen i höjd med norra Gotland (Bergström 2010)  	  
 
Grundvattenbildning och grundvattenuttag 
Grundvatten definieras som vatten under positivt tryck (högre än det atmosfäriska 
trycket) i en vattenmättad zon i marken. Genom infiltration från nederbörd når vattnet 
grundvattenytan och grundvattenmagasinet fylls på. I det hydrologiska kretsloppet 
(figur 2) är vattnet ständigt i rörelse. Av den nederbörd som faller är det 
nettonederbörden, alltså mängden nederbörd efter avdunstning, som är viktig vid 
grundvattenbildning. Faktorer som tunt eller inget jordtäcke, jordarter med låg 
infiltrationsförmåga eller vattenmättad mark gör att en del av nederbörden inte 
infiltreras i marken utan genom ytavrinning färdas till vattendrag, sjöar och hav. Den 
nederbörd som infiltreras och når grundvattenmagasinet färdas tillbaka till vattendrag, 
sjöar och slutligen havet genom grundvattenflöde (Dingman 2002). 
 

	  
Figur 2. Det hydrologiska kretsloppet (Sund & Bergman 1980) 
 
Hur stor del av nettonederbörden som infiltreras beror på markens egenskaper. Tunna 
jordtäcken, eller inget jordtäcke alls, ger sämre förutsättningar för infiltration. Sorterade 
jordarter som grus och sand har stor förmåga att infiltrera nederbörd till skillnad från 
exempelvis lera. Även sprickmönstret i berggrunden påverkar infiltrationen. Bergarter 
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med sprickor i olika riktningar och som därmed förbinds med varandra, som granit, är 
mer gynnsamma för grundvattenbildning än bergarter med sprickor i samma riktning, 
som gnejs (figur 5). Däremot innebär bra infiltrationsförmåga också ökad risk för 
saltvatteninträngning (Boman & Hansson 2004). 
 
Grundvattenbildningen varierar stort under året beroende på nederbörd, avdunstning 
och temperatur. På vintern är nettonederbörden positiv eftersom den låga temperaturen 
ger låg avdunstning. Dock medför den låga temperaturen att marken på många håll är 
frusen och att nederbörden faller som snö, vilket gör att ingen infiltration sker och att 
grundvattenmagasinet därmed inte fylls på. Under våren och hösten är avdunstningen 
fortsatt låg vilket ger en positiv nettonederbörd och påfyllnad av grundvattenmagasinen. 
Snösmältningen under våren bidrar ytterligare till detta. Under sommaren ger ökade 
temperaturer ökad avdunstning, vilket ger minskad påfyllnad av grundvattenmagasinen 
(Sund & Bergman 1986).  
 
Möjligheterna att utvinna grundvatten ur marken varierar stort över landet. SGU har 
delat in uttagsmöjligheterna i fem klasser för uttag i jordlager och fyra klasser för uttag 
ur berggrund. 
 
Tabell 1. Uttagsmögligheter i jordlager och berggrund (SGU, internet 2013a). 
Uttagsmöjligheter Jordlager Uttagsmöjligheter Berggrund 
Över 90 000 l/h 6000 – 20 000 l/h 
18 000 – 90 000 l/h 2000 – 6000 7/h 
3600 – 18 000 l/h 600 – 2000 l/h 
720 – 3600 l/h Under 600 l/h 
Under 720 l/h  
 
Uttag ur jordlager sker främst i sorterat åsmaterial och finns i störst tillgångar i Skåne, 
Småland och Västergötland. I kustområden är uttagsmöjligheterna generellt sämre med 
uttagsmöjligheter i berggrund på upp till 2000 l/h (SGU internet 2013a). 
 
En viktig faktor i samband med saltvattenpåverkan är egenskaperna hos 
grundvattenmagasinet, och då framförallt sötvattnets djup. Tjockleken på sötvattnet 
mäts bäst med regelbundna kontroller av djupa monitorbrunnar som går ner till 
underliggande saltvatten. Det djup där 50 % av vattnet är saltvatten fungerar som en 
gräns för att uppskatta tjockleken på sötvattnet. Om monitorbrunnar inte finns 
tillgängliga används ofta Ghyben-Herzberg principen för att uppskatta tjockleken på 
sötvattnet (Rotzoll et al. 2010). Sötvattnets djup varierar beroende på platsens 
geologiska förutsättningar. Platser med hög permabilitet i jordlager och berggrund ger 
snabb respons på tidvatten och nederbörd. Platser med tjocka sediment med låg 
permeabilitet responderar däremot mycket långsammare (ibid).  
 
Dricksvattenförsörjning 
Ungefär hälften av dricksvattnet i Sverige kommer från grundvattentäkter. 15 % av 
Sveriges befolkning, motsvarande ca 1,2 miljoner, har sin vattenförsörjning vid sin 
permanentbostad från enskilda vattentäkter. Lika många beräknas ha enskild 
vattenförsörjning vid sitt fritidshus. De flesta av dessa vattentäkter är bergborrade 
brunnar. Brunnsägaren ansvarar själv för kontroll av kvaliteten på vattnet i brunnen, 
vilket resulterar i att kontrollerna i regel inte är tillräckliga (Sundén et al. 2010). 
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Vattentäkter som försörjer mindre än 50 personer eller tillhandahåller mindre än 10 m3 

dricksvatten per dygn omfattas av Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått 
för dricksvatten. Rent och hälsosamt dricksvatten ska ha en acceptabel teknisk och 
estetisk kvalitet. Med detta menas att vattnet är fritt från mikroorganismer och parasiter 
samt att Socialstyrelsens riktvärden för vattenkvalitet följs. Enligt dessa bör klorid- och 
natriumhalten inte överstiga 100 mg/l, vilket är gränsen för tjänligt med anmärkning 
(Socialstyrelsen 2003). Det är dock först vid 300 mg/l som vattnet får en salt smak. 
Höga klorid- och natriumhalter ger inga allvarliga hälsoeffekter (WHO 2011) Däremot 
kan höga kloridhalter leda till korrosion av ledningar, vilket kan orsaka urlakning av 
tungmetaller i dricksvattnet (Boman & Hansson 2004). 
 
Salt grundvatten 
Den naturliga salthalten i grundvatten är generellt mycket låg, 5-15 mg/l, men varierar 
bland annat beroende på nederbördens salthalt. Överstiger salthalten 50 mg/l anses 
grundvattnet vara påverkat av saltvatten (Lindell 1987). Salter är kemiska föreningar 
som i löst tillstånd består av positiva katjoner och negativa anjoner. Vid undersökningar 
av vattenkvalitet är de negativa jonerna klorid (Cl-) och sulfat (SO4

2-) av intresse, då de 
är tecken på möjlig saltvattenpåverkan (SGU 2013). 
 
Salt grundvatten förekommer i Sverige längs kusterna och på öar, samt i ett 200 km 
brett område i inlandet som sträcker sig från Uppland till Göteborgsområdet. Salt 
grundvatten förekommer både i jordlagren och i alla typer av berggrund, från urberg till 
sedimentära bergarter (Lindewald 1985). Gemensamt för alla områden som drabbas av 
salt grundvatten är att de ligger under marina gränsen (figur 3), alltså områden som 
sedan senaste istiden varit täckta av salt eller bräckt vatten (Lång et al. 2006). 
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Figur 3. Områden som ligger under högsta kustlinjen (områden som varit täckta av hav – sött eller salt) 
och marina gränsen (salt eller bräckt vatten) (Maxe & Thunholm 2007). 
 
I områden där sött och salt grundvatten kommer i kontakt med varandra sker en 
skiktning på grund av densitetsskillnaden mellan sött och salt vatten (saltvatten har 
högre densitet). Ett gränsskikt med bräckt vatten bildas mellan de två skikten. 
Gränsskiktets placering varierar med naturliga faktorer som nederbörd, lufttryck, ebb 
och flod i havet (Tilly-Leander 1990). Saltvattenpåverkan i brunnar uppstår när uttaget 
av vatten är större än nybildningen och sker främst på två olika sätt, antingen genom 
uppträngning av relikt havsvatten eller genom inducerad infiltration; inträngning av 
recent havsvatten (Boman & Hansson 2004). 
 
Det salta grundvattnet härstammar inte alltid från dagens Östersjön. Bevis för detta är 
exempelvis att salt grundvatten påträffas långt från kustlinjen samt att salthalten i 
grundvattnet i vissa områden överstiger salthalten i havet. Detta saltvatten benämns som 
relikt havsvatten, och härstammar från tidigare stadier i Östersjöns utveckling 
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(Lindewald 1985). Genom landhöjningen tränger det salta grundvattnet ner i sprickor i 
berggrunden. Idag påträffas det framförallt i områden där omsättningen av grundvatten 
på grund av flacka landskap och låg hydraulisk konduktivitet är långsam, samt i lågt 
belägna områden (Tilly-Leander 1990). Till följd av för stora uttag och djupt borrade 
brunnar sker en uppkoning av gränsskiktet mellan söt- och saltvatten (figur 4B). 
Brunnens intag kan då hamna under gränsskiktet och salt vatten pumpas upp (Boman & 
Hansson 2004). 
 
För att saltvatteninträngning från recent havsvatten ska ske krävs att sprickor finns i 
berggrunden som ger direktkontakt med havsvattnet. Saltvatteninträngning av recent 
havsvatten sker framförallt inom 100 m från strandlinjen, men i vissa fall upp till 300-
500 m från strandlinjen (Tilly-Leander 1990). Genom för stora uttag sänks 
grundvattnets trycknivå och blir lägre än havsnivåns, vilket medför att den naturliga 
grundvattenströmningen från grundvattenmagasin till havsvatten rubbas, och salt 
havsvatten börjar strömma in i grundvattenmagasinet (figur 4A) (Julstad 1990). 

 
Figur 4. Figur A visar inträngning av recent havsvatten. Det hydrauliska flödet byter riktning till följd av 
avsänkning runt brunnen, och saltvatten strömmar in i brunnen. Figur B visar uppträngning av relikt 
saltvatten, som uppstår när brunnen är för djup och/eller uttaget är för stort. Gränsskiktet mellan sött 
och salt vatten höjs och saltvatten når brunnen (Boman & Hansson 2004). 
 
För att en brunn ska drabbas av saltvattenpåverkan krävs inte att den går ända ner till 
gränsskiktet mellan söt- och saltvatten, då saltvatten har en högre trycknivå än 
sötvatten. Detta innebär att om avståndet till saltvattnet exempelvis ligger 300 meter 
under vattennivån för sötvattnet, ligger saltvattnets trycknivå på endast 7 meter under 
sötvattnets nivå. En brunn kan därför drabbas av saltvattenpåverkan om den på något 
sätt är förbunden med det djupare saltvattnet, förutsatt att brunnen nått ner till 
trycknivån (figur 5) (Risberg & Lewin Pihlblad 2006). 
 
Förutom inträngning av recent havsvatten och uppkoning av relikt havsvatten kan 
salthalten i grundvattnet även påverkas av vägsalt. Avståndet till närmsta saltade väg är 
därför en faktor som ofta vägs in i riskbedömning av saltvattenpåverkan (Boman & 
Hansson 2004). 
 
För en grundvattentäkt som drabbats av saltvattenpåverkan tar det lång tid, ofta 40-50 
år, innan problemet försvinner eftersom salt ligger kvar i sprickorna i berggrunden 
(Sund och Bergman 1980). 
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Riskfaktorer för saltvattenpåverkan 
Ett flertal parametrar är avgörande för risken att brunnen drabbas av saltvattenpåverkan. 
Nedan följer en genomgång av dessa. 
 
Brunnens topografiska läge – Risken för inströmning av recent havsvatten ökar markant 
i lågt belägna kustområden. Även inåt land är risken för saltvattenpåverkan större i lågt 
belägna områden då omsättningen av grundvatten går långsammare. Gemensamt för 
dessa områden är att de ofta ligger under MG (figur 3) vilket är en avgörande riskfaktor 
för saltvattenpåverkan (Risberg & Lewin Pihlblad 2006). Enligt en studie av Boman & 
Hansson (2004) finns en tydlig koppling mellan brunnens höjd över havet och risken för 
saltvatteninträngning. 4 700 brunnar i Stockholms läns kustområde undersöktes, och för 
brunnar belägna 0-4 m.ö.h. hade 33 % för hög kloridhalt (över 100 mg/l), medan siffran 
för brunnar belägna 12-19 m.ö.h. endast var 8 %.  
 
Brunnens avstånd till strandlinjen – Ett flertal studier visar på tydliga samband mellan 
saltvattenpåverkan och avstånd till strandlinjen. Brunnar belägna mer än 300-500 m 
från strandlinjen löper begränsad risk att drabbas av framförallt påverkan från recent 
havsvatten (Boman & Hansson 2004). Lindells (1987) studie av saltvattenpåverkade 
brunnar i Stockholms län visar att 41,5 % av de undersökta brunnarna ligger mindre än 
100 meter från strandlinjen. 
 
Brunnens djup – Andersson (2004) visar i sin studie av saltvattenpåverkan på Ramsö i 
Vaxholm att en kraftigt ökad risk för saltvattenpåverkan föreligger om brunnen är 
djupare än 80 m. För att minska risken för saltvattenpåverkan rekommenderas att 
brunnen inte borras djupare än att upphöjningen av gränsskiktet inte överstiger en 
tredjedel av avståndet mellan brunnens botten och gränsskiktets ursprungliga läge 
(Lindell 1987).  
 
Vattenkonsumtion och fördelning av uttag – Hur stort uttaget av vatten är påverkar 
givetvis risken för saltvattenpåverkan. Om uttaget är större än nybildningen sjunker 
grundvattennivån och riskerna ökar. I många områden omvandlas fritidsbostäder till 
permanentbostäder, vilket ökar uttagen markant. Många fritidshus får också en allt 
bättre VA-standard (vattentoalett, diskmaskin m.m.) vilket också det bidrar till en 
ökning av uttagen (Lindell 1987). Boman & Hansson (2004) visar i sin studie att de 
områden som är hårdast drabbade av saltvattenpåverkan har hög andel 
permanentboende och hög VA-standard. Avgörande är också fördelningen av de uttag 
som sker. Stora, djupa uttag kan generera större risk för saltvattenpåverkan än flera små 
uttag utspridda över ett stort område. Enskilda brunnar kan därför i utsatta områden vara 
en bättre lösning än genensamma vattentäkter (Boman & Hansson 2004). Ytterligare 
bevis på att stora uttag är en risk är att riskerna ökar i områden med koncentrerad 
bebyggelse (Risberg & Lewin Pihlblad 2006).  
 
Jordlager- och berggrundsförhållanden – Tunna, täta jordtäcken ger låg infiltration och 
därmed sämre förutsättningar för nybildning av grundvatten, vilket ökar riskerna för 
saltvattenpåverkan (Boman & Hansson 2004). Bergarter med få sprickor ger sämre 
tillgång på grundvatten och därmed ökad risk för påverkan från saltvatten (figur 5) 
(Risberg & Lewin Pihlblad 2006). Motsatt sambandsförhållande existerar också, 
framförallt vad gäller inträngning av recent havsvatten, då Boman & Hansson (2004) 
menar att berggrund med stor sprickbildning innebär att saltvatten lätt tränger in. 
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Figur 5. Berggrundens sprickbildning har stor betydelse för kvaliteten på vattnet i brunnen. I brunn C är 
vattnet salt då den övre delen av sprickan töms på sötvatten och salt vatten genom högt tryck tränger in i 
brunnen. I brunn D är vattnet av god kvalitet då ett flertal sprickor fyller på med sötvatten gör att det 
salta grundvattnet inte tränger in. Figuren visar dessutom saltvattnets trycknivå (Risberg & Lewin 
Pihlblad 2006). 
 
Egenskaper hos grundvattenmagasinet – Faktorer som grundvattenmagasinets storlek 
och höjden på grundvattennivån är viktiga vid saltvattenpåverkan. Lägre 
grundvattennivåer medför ökad risk för saltvattenpåverkan. Små grundvattenmagasin är 
mer känsliga för torra perioder och stora grundvattenuttag än vad stora 
grundvattenmagasin är. I kustnära områden sker de flesta uttag av grundvatten i 
berggrund, och då är sprickmönstret i bergrunden avgörande för möjligheterna att 
utvinna vatten (figur 5) (Boman & Hansson 2004).  
 
Säsongsvariationer – Vid provtagning av vattenkvaliteten i en brunn är det viktigt att 
notera när på året provet är taget. Eftersom nybildningen av grundvatten varierar under 
året samtidigt som uttaget av grundvatten varierar (större utnyttjande av fritidshus under 
sommarmånaderna) har det stor påverkan när på året vattenprover tas. Tester tagna på 
sommaren kan visa på upp till tio gånger högre kloridhalt än tester tagna under vår och 
höst (Boman & Hansson 2004). 
 
Bedömningsmetoder för saltvattenpåverkan 
För att undersöka om en brunn är påverkad av saltvatten tas ett vattenprov som 
analyseras med avseende på kloridhalt. För att bedöma riskerna för saltvattenpåverkan i 
ett område finns ett flertal olika metoder att använda. En av de första metoder som 
använts i samband med saltvattenpåverkan är Ghyben-Herzberg principen, där 
avståndet ner till gränsskiktet mellan sött och salt vatten beräknas. Modernare metoder 
väger ofta in fler parametrar i sin riskbedömning. 
 
Sazvar (2010) jämför fyra olika metoder för att beräkna risken för saltvattenpåverkan; 
RV-metoden, GWBal, SGU:s metod samt grundvattenbalansberäkningar.  
 
RV-metoden – En statistiskt baserad variabelmetod som med hjälp av naturgivna 
faktorer (jordartsfördelning, topografi), tekniska variabler (brunnsdjup, sanitär standard) 
och avståndsfaktorer (avstånd havet, avstånd saltad väg) beräknar risken för 
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saltvattenpåverkan. Resultatet fås i ett diagram med riskvariabler men kan också 
karteras i ett GIS-program. 
 
GWBal – En tidsdynamisk vattenbalansberäkning som genom uträkning av nybildning 
av grundvatten samt uttag bedömer grundvattentillgångarna. Programmet är tvådelat 
och består av en expertdel där typiska jordlagerföljder med kinematisk porositet, 
grundvattennivå och homogenitetsfaktor anges tillsammans med data om nederbörd och 
avdunstning. I användardelen matas data om ytjordart och fastigheternas VA-standard 
och vattenanvändning in. Resultatet visar grundvattenmagasinets årsförändring samt 
talar om hur många fastigheter och vilken VA-standard magasinet klarar av. 
 
SGU:s metod – Beräkning av grundvattenmagasinets storlek genom generella 
jordlagerföljder med mäktighet och porositet. Torrperiodens längd tas fram med hjälp 
av SGU:s egen grundvattendata. Utifrån detta beräknas hur många fastigheter med olika 
VA-standard som kan försörjas under torrperioden. 
 
Grundvattenbalansberäkningar – Ett flertal olika varianter finns men gemensamt för 
alla är att en jämförelse mellan nybildningen av grundvatten och uttag görs. Nybildning 
beräknas genom årsnederbörd, infiltrationskoefficient och arean av området. Detta sätts 
sedan i relation till antal personer och vattenförbrukning per person i området. I vissa 
fall tas även hänsyn till förändringar i grundvattenmagasinet, som är viktiga när 
årstidsvariationer studeras. 
 
Sazvar (2010) bedömer alla fyra metoder som realistiska, men påpekar att 
grundvattenbalansberäkningar kan ge ett mycket missvisande resultat över 
sommarmånaderna om inte grundvattenmagasinets storlek tas med i beräkningen. Detta 
eftersom magasinet utgör en mycket viktig resurs under sommarmånaderna när liten 
nybildning av grundvatten sker. Dock ger en grundvattenbalansberäkning ett tillförlitligt 
resultat sett till årsbasis och är mycket lättanvända. SGU:s metod och GWBal har 
liknande upplägg men visar i Sazvars studie ändå olika resultat, vilket bedöms bero på 
att SGU:s metod utesluter grundvattennivåer ur beräkningarna. RV-metoden, som är 
relativt lätt att använda, anses vara ett viktigt komplement till GWBal och SGU:s metod 
som är komplexare och kräver mer expertkunskaper. 
 
Tidigare studier 
Ett flertal studier om saltvattenpåverkan har tidigare utförts, framförallt i Stockholms 
län. Länsstyrelsen i Stockholm har sedan 2003 ett kloridarkiv där ca 4 700 
analysresultat från bergborrade brunnar i Stockholms kustområden finns (framförallt 
Norrtälje, Värmdö, Vaxholm, Nynäshamn). År 2004 visade 24 % av dessa på 
kloridhalter över 50 mg/l (Boman & Hansson 2004). En uppföljning av situationen 
gjord sommaren 2006 visar att antalet påverkade brunnar ökat till 30 % (Länsstyrelsen 
internet 2013). 
 
Holmstedts (2008) studie av grundvattenbalansen på Ramsö och Tynningö i Vaxholms 
kommun har använt en grundvattenbalansberäkning med samma formel (P · i · A = 
nQp) som används i denna studie. På båda öarna är förhållandet mellan 
grundvattenbildning och uttag i obalans under sommarmånaderna. Prover tagna under 
denna period visade att 21 % av brunnarna på Ramsö och 31 % av brunnarna på 
Tynningö är påverkade av saltvatten. Sett över hela året är vattenbalansen på Tynningö 
positiv, medan den på Ramsö är negativ. Holmstedts studie visar på vikten av att 
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beräkna vattenbalansen för sommarmånaderna separat, då en beräkning på helårsbasis 
kan visa en positiv grundvattenbalans, trots att det under sommarmånaderna finns risk 
för saltvattenpåverkan. 
 
Vid uppskattning av risken för saltvattenpåverkan är djupet på sötvattnet avgörande. 
Rotzoll et al. (2010) visar i sin studie att tjockleken på sötvattnet kan variera stort på 
relativt små avstånd, främst beroende på förutsättningarna för nybildning och uttag av 
grundvatten. I studien undersöks förändringar av sötvattnets tjocklek över tid på Oahu, 
Hawaii. Resultatet visar att gränsskiktet mellan söt- och saltvatten har stigit på hela ön 
de senaste 40 åren. Sötvattnets tjocklek har minskat med mellan 0,5 och 1 meter per år, 
beroende på hur mycket bebyggelse som finns i området. Anledningen till den 
minskande sötvattenlinsen är ökade vattenuttag och minskad nybildning av grundvatten. 
Studien visar att ökad bebyggelse snabbt kan påverka sötvattnets tjocklek och därmed 
också öka risken för saltvattenpåverkan. 
 
I en analys av situationen för saltvattenpåverkan i framtiden är det viktigt att ta hänsyn 
till klimatförändringar. Ett förändrat klimat kan medföra förändrade grundvattennivåer 
och stigande havsnivåer. Rasmussen et al. (2013) studerar hur inträngning av saltvatten 
påverkas av förändringar i nybildningen av grundvatten och stigande havsnivåer på ön 
Falster i västra Östersjön. Ökade kloridhalter har uppmätts på ön och en simulering av 
grundvattenförhållandena har gjorts, både för idag och för nio framtida klimatscenarion.  
 
Studien visar att olika områden påverkas av olika faktorer. På den västra delen av ön är 
det främst förändringar i nybildning av grundvatten som påverkar risken för inträngning 
av saltvatten, medan höjda havsnivåer inte ökar risken. Ökad nederbörd vintertid ökar 
nybildningen av grundvatten, vilket motverkar påverkan från höjda havsnivåer. På 
några öar öster om studieområdet är däremot riskerna annorlunda. Havsvattnet är här i 
direkt kontakt med dräneringskanalerna på ön, vilket gör att även förändringar i 
havsnivån påverkar risken för inträngning av saltvatten. 
 
Changs et al. (2011) studie visar på liknande samband. Påverkan från höjda havsnivåer i 
slutna kustnära grundvattensystem har studerats, och resultatet visar att om 
nybildningen av grundvatten inte förändras ökar inte heller risken för 
saltvattenpåverkan, trots höjda havsnivåer. Detta då havsnivåns höjning också medför 
höjda grundvattennivåer.  I grundvattensystem där grundvattennivåerna kontrolleras 
genom dräneringssystem ökar däremot riskerna för saltvattenpåverkan markant med 
höjda havsnivåer. I ett dränerat grundvattensystem höjs inte grundvattennivåerna 
naturligt som en respons på höjda havsnivåer, och saltvattenfronten kan komma att ta 
sig in flera kilometer inåt land. 
 
Metod 
 
Metodval 
Grundvattenförhållandena i studieområdet uppskattas utifrån en 
grundvattenbalansberäkning. Valet av denna metod bygger på Sazvars (2010) studie av 
olika metoder för riskbedömning av saltvattenpåverkan, där metoden beskrivs som 
lättanvänd och med realistiska resultat. Den data som behövs till 
grundvattenbalansberäkningar är relativt lättåtkomlig och ekvationen okomplicerad. 
Den är heller inte särskilt tidskrävande att använda.  
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Valet att komplettera metoden med vattenprover syftar till att ge en direkt indikering på 
hur läget är i området idag, om några brunnar i området i dagsläget är påverkade av 
saltvatten. Ghyben-Herzberg principen används i syfte att skapa en uppfattning om 
tjockleken på sötvattnet, och därmed kunna bedöma vid vilket djup på brunnarna risken 
för saltvattenpåverkan ökar. Att få en uppfattning om sötvattnets tjocklek ger underlag 
för bedömning av riskerna för saltvattenpåverkan överlag i ett område, men framförallt 
under torrare perioder (sommaren), då det indikerar hur stort grundvattenmagasinet är. 
 
En enkel GIS-analys av riskerna för saltvattenpåverkan utifrån brunnens djup, höjd över 
havet och avstånd till strandlinjen görs främst för att kunna studera ifall vissa områden 
inom studieområdet är mer utsatta än andra. Den ger dessutom en riskbedömning av den 
enskilda brunnen, till skillnad från grundvattenbalansberäkningen och Ghyben-
Herzberg som syftar till hela studieområdet. 
 
Litteraturstudie 
Som bakgrund till studien har en litteraturstudie gjorts. Information om 
grundvattenbildning, dricksvatten och klimat har samlats in från rapporter och 
läroböcker och använts som grund för att förstå de styrande faktorerna i problemet med 
saltvattenpåverkan. Orsaker till och riskfaktorer för saltvattenpåverkan samt tidigare 
studier inom området har studerats genom rapporter och vetenskapliga artiklar. De 
tidigare studierna ligger till grund för upplägg och metodval för denna studie. De 
fungerar även som bedömningsgrund och möjlighet till jämförelse för de resultat som 
fåtts genom grundvattenbalansberäkning, vattenprover, Ghyben-Herzberg relationen 
och GIS-analysen.  
 
Grundvattenbalansberäkning 
En grundvattenbalansberäkning utgörs av en jämförelse mellan grundvattenbildning och 
grundvattenuttag. Följande formel har använts i studien: 
 
P · i · A = nQp   
 
där 
 
P = effektiv årsnederbörd (total nederbörd subtraherat med avdunstningen) 
i = infiltrationskoefficient 
A = infiltrationsområdets area 
n = antal personer inom området 
Qp = vattenförbrukning per person 
 
Enligt Sund & Bergman (1986) kan resultatet av grundvattenbalansberäkningen delas in 
enligt tabell 2. 
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Tabell 2. Riskklassificering för saltvattenpåverkan utifrån förhållandet mellan uttag och nybildning (Sund 
& Bergman 1986). 
Riskklass Beskrivning Fördelning 

uttag/nybildning 
A Stor risk för 

saltvattenpåverkan 
Uttaget överstiger 
nybildningen 

B Risk för 
saltvattenpåverkan 

Uttaget är 60-99 % av 
nybildningen 

C Liten risk för 
saltvatteninträngning 

Uttaget är < 60 % av 
nybildningen 

 
Grundvattenbalansen beräknades separat för Södra Finnö och fastlandsområdet, 
eftersom områdena tillhör olika avrinningsområden. Grundvattenbalansen beräknades 
enligt fyra olika scenarion: 
 
Scenario 1: Grundvattenbalans för hela året. 
Scenario 2: Grundvattenbalans för sommarmånaderna juni-september. 
Scenario 3: Exploatering av området i framtiden, beräknad på sommarmånaderna. 
 
I scenario 1 beräknades grundvattenbalansen för hela året och i scenario 2 för 
sommarmånaderna, eftersom vattenuttaget är som störst denna period samtidigt som 
nybildningen är mycket liten. För sommarberäkningen användes nederbördsdata för de 
aktuella månaderna (bilaga 2). Eftersom avdunstningen är större under sommaren 
användes inte årsmedelvärdet utan antagandet att 57,7 % av årsavdunstningen sker på 
sommaren (Jarsjö et al. 2004) användes för att räkna fram sommaravdunstningen. 
Siffran baseras på en studie om årsavdunstningen i Kalmar. För att undersöka områdets 
utsatthet i framtiden beräknades i scenario 3 hur många nya fritidshus som kan byggas i 
området utan att passera gränsen för risk för saltvattenpåverkan (tabell 2).  
 
Data för grundvattennybildning 
För att beräkna nybildningen av grundvatten behövs data för årsnederbörd, avdunstning, 
infiltration och områdets area. Data för årsnederbörd och avdunstning har hämtats från 
SMHI (internet 2013), och är ett medelvärde för referensperioden 1961-1990 (se bilaga 
2). Infiltrationskoefficienten (andelen nederbörd som kan perkoleras ner till 
grundvattnet) för den klassiska terrängtypen berg-lera-morän är 0,1- 0,2 (Lång et al. 
2006) och därför har ett medelvärde på 0,15 använts.  
 
Arean för beräkning av nybildning av grundvatten beräknades i ArcGIS. För Södra 
Finnö räknades hela öns area ut. För fastlandsområdet simulerades avrinningsområden 
fram med hjälp av de hydrologiska verktygen i ArcGIS. Utifrån detta kunde ett område 
ringas in som bedömdes bidra till nybildningen av grundvatten i studieområdet, och 
arean för det området beräknades.  
 
Data för grundvattenuttag 
Uppgifter om vattenförbrukning per person och dygn för fastigheter med indraget vatten 
hämtades från Svenskt Vatten, och visas i tabell 3 (internet 2005). I fritidshus med 
indraget vatten beräknas vattenförbrukningen (under de perioder huset nyttjas) vara lika 
hög som i permanentbostäder. För fastigheter utan indraget vatten har uppgifter från 
Holmstedts (2008) studie i Vaxholms kommun använts, uppgifter som bygger på svar 
från en enkätundersökning och är uppskattade av författaren själv (tabell 4). Inga andra 
uppgifter angående vattenförbrukning i hus utan indraget vatten har gått att finna.  
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Tabell 3. Vattenförbrukning per person och dygn samt vecka för fastigheter med indraget vatten (Svenskt 
Vatten internet 2005) 
Område Vatten/dygn (l) Vatten/vecka (l) 
Personlig hygien 65 455 
WC 35 245 
Disk 35 245 
Tvätt 25 175 
Mat och dryck 10 70 
Övrigt 10 70 
Totalt 180 1260 
 
Tabell 4. Vattenförbrukning per person och dygn samt vecka för fastigheter utan indraget vatten 
(Holmstedt 2008). 
Område Vatten/dygn (l) Vatten/vecka (l) 
Mat och dryck 5 35 
Personlig hygien 5 35 
Disk och tvätt 5 35 
Totalt 15 105 
 
För att beräkna uttaget av grundvatten behövs information om antalet fastigheter 
(fritidshus och permanentbostäder) samt antalet boende. Information från 
fastlandsområdet och den del av Södra Finnö som ligger i Söderköpings kommun 
hämtades från Söderköpings kommun. På Valdemarsviks kommun fanns inga uppgifter 
om antal fastigheter och boende, varför en egen uppskattning behövdes göras, med 
uppgifterna från Söderköpings kommun som referens. Antalet fastigheter på Södra 
Finnö inom Valdemarsviks kommun räknades på en fastighetskarta. Vid en kontroll av 
uppgifterna från Söderköpings kommun och antalet fastigheter på kartan upptäcktes att 
10 % av fastigheterna inte fanns med på kartan. Antalet fastigheter i Valdemarsviks 
kommun antogs därför vara 10 % fler än de som syns på kartan. Fördelningen mellan 
permanentboende och fritidshus framgår inte av fastighetskartan och en uppskattning 
gjordes utifrån uppgifterna från Söderköpings kommun med antagandet att fördelningen 
är liknande över hela ön. Även antalet boende per hus antogs vara samma över hela ön. 
 
Ett problematiskt moment i beräkningen av grundvattenuttag är att de flesta fastigheter i 
området är fritidshus, och därmed inte nyttjas hela året. För att skapa en uppfattning av 
hur mycket fritidshusen används och vilken VA-standard de har delades en enkät ut till 
de boende (se bilaga 3). Även uppgifter från permanentboende är av intresse för att 
uppskatta VA-standard m.m. 
 
89 enkäter delades ut. Efter tre veckor hämtades svaren in, vilket var 37 stycken. Detta 
ger en svarsfrekvens på 42 %. Inget statistiskt urval skedde, utan enkäten delades ut till 
alla brevlådor som var samlade i brevlådesamlingar. Detta för att hanteringen skulle bli 
så enkel som möjligt. Vid brevlådesamlingarna hängdes påsar upp där de boende kunde 
lägga sina svar. Brevlådor som stod enskilt fick ingen enkät, då det inte bedömdes som 
troligt att de skulle svara om de var tvungna att gå långt för att lämna sitt svar.  
 
Utifrån svaren i enkätundersökningen räknades medelvärden ut för antal personer som 
nyttjar huset (3,3), antal veckor som huset nyttjas (10,4) samt andel fritidshus i området 
utan indraget vatten (10 %). 
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Ghyben-Herzberg principen 
På öar och i kustnära akviferer flyter sötvattnet som en lins ovanpå saltvattnet (figur 6). 
Ghyben-Herzberg beskriver förhållandet mellan grundvattennivåns höjd över havet och 
djupet på sötvattnet, som kontrolleras av det söta och salta vattnets olika densiteter 
(Heath 1983). 
 
hs = ρf / (ρs- ρf) . hf 
 
där 
 
hs = djupet på sötvattnet under havsnivån 
ρf = sötvattnets densitet 
ρs = havsvattnets densitet 
hf = grundvattennivåns höjd över havet 
 

 
Figur 6. En förenklad bild av grundvattenförhållandena i en kustnära akvifer (Lindell 1987). Figurens h 
motsvarar i formeln hf  och z motsvarar hs. 
 
Vid beräkningar med Ghyben-Herzberg principen krävs värden för söt- och 
havsvattnets densitet. I havsvatten varierar densiteten med salthalt, men ett medelvärde 
på 1025 kg/m3 brukar användas. Detta är dock inte användbart i Östersjön, där 
salthalten är mycket lägre än i andra hav. Enligt en studie från Windsor et al. (2001) 
ligger salthalten i studieområdet på 6,5 ‰ vilket ger en densitet på 1 006,5 kg/m3. 
Denna siffra har använts i beräkningarna med Ghyben-Herzberg principen. 
 
För att beräkna grundvattennivåns höjd över havet mättes grundvattennivåer i samband 
med insamlandet av vattenprover. 30 fastigheter besöktes för vattenprovtagning. 
Mätningen av grundvattennivåer utfördes med ett TLC-lod (Solinst Model 107 TLC), 
som når ner till 50 meters djup. Lodet ger en ljudsignal när vattennivån nås, och djupet 
läses sedan av mot måttbandet lodet är fäst vid. Då det inte gick att komma ner med 
mätutrustningen i alla brunnar kunde grundvattennivån endast mätas i 11 brunnar. 
 
Höjden över havet vid provpunkten mättes genom att koordinaterna för provpunkten 
lades in i ArcGIS tillsammans med en höjdmodell. Grundvattennivån subtraherades 
sedan från höjden över havet, för att få fram grundvattennivåns höjd över havet. Fyra 
provpunkter visade på negativa värden, alltså att grundvattennivån ligger under 
havsnivån. I de fallen går Ghyben-Herzberg principen inte att applicera. Sötvattnets 
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tjocklek räknades sedan ut, enligt formeln, för 7 provpunkter, 4 på fastlandsområdet och 
3 på Södra Finnö. 
 
Vattenprover 
Det enklaste sättet att se om en brunn är påverkad av saltvatten är att mäta kloridhalten. 
Dock fanns ingen mätutrustning för detta att tillgå. Vattenprover har därför istället tagits 
för att mäta konduktivitet och natriumhalt, då det fanns tillgänglig utrustning för detta. 
Vattnets konduktivitet ger ett sammantaget mått på innehållet av lösa joner, och en 
ökning av vattnets konduktivitet kan indikera påverkan från saltvatten. Att mäta 
konduktiviteten är ett snabbt och enkelt sätt att mäta många brunnar och få en överblick 
över områdets påverkan från saltvatten. Om hög konduktivitet uppmätts bör en 
kloridanalys göras i brunnen (SGU 2013). 
 
 Tabell 5. Tillståndsklassning och påverkansbedömning för kloridhalt i grundvatten (SGU 2013). 
Klass Cl (mg/l) Tillstånd Grad av påverkan 
1 5-20 Låg halt Ingen eller obetydlig 
2 20-50 Måttlig halt Måttlig 
3 50-100 Relativt hög halt Påtaglig 
4 100-300 Hög halt Stark 
5 >300 Mycket hög halt Mycket stark 

 
Tabell 6. Tillståndsklassning och påverkansbedömning för konduktivitet i grundvatten (SGU 2013). 
Klass Konduktivitet 

(mS/m) 
Tillstånd Grad av påverkan 

1 10-25 Låg konduktivitet Ingen eller obetydlig 
2 25-50 Måttlig konduktivitet Måttlig 
3 50-75 Relativt hög konduktivitet Påtaglig 
4 75-150 Hög konduktivitet Stark 
5 >150 Mycket hög konduktivitet Mycket stark 

 
Tabell 7. Uppskattad kloridhalt utifrån uppmätt konduktivitetsvärde (SGU 2013). 
Konduktivitet (mS/m) Klorid (mg/l) 
< 30 < 20 
> 50 > 50 
> 70 > 100 
>100 > 300 
 
Mätning av konduktivitet och grundvattennivå gjordes med ett TLC-lod (Solinst Model 
107 TLC), som når ner till 50 meter djup. Innan användning rengjordes lodet med 
avjoniserat vatten och kalibrerades med en standardvätska på 1413 S/cm och en 
kalibreringsvätska på 80 000 S/cm. 
 
Konduktiviteten testades i 30 brunnar, 15 på fastlandsområdet och 15 på Södra Finnö. I 
de fall där det var möjligt mättes konduktiviteten direkt i brunnen, vilket också gav 
möjlighet till att mäta grundvattennivån. Om det inte fanns en öppning ner i brunnen 
eller var för komplicerat att öppna den, mättes konduktiviteten i vattnet från en kran, 
utomhus eller inomhus. Konduktiviteten bör vara densamma i brunnen och i kranen, då 
eventuella filter inte filtrerar bort joner. 
 
Vid provtagningarna samlades också vattenprov in i provflaskor för att mäta 
natriumhalt. Detta prov togs alltid från en kran, utomhus eller inomhus. Då 
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provflaskorna tog slut saknas natriumhalt för 6 av brunnarna. Natriumhalten mättes i en 
Jenway PFP7 Flame Photometer. Den kalibrerades först med avjoniserat vatten och en 
referenslösning med en natriumhalt på 100 mg/l. Det uppmätta värdet lästes sedan av 
mot en kalibreringskurva. 
 
GIS-analys 
Den GIS-analys som utförts i studien kan ses som en enklare variant av RV-metoden, 
där endast faktorerna brunnsdjup, höjd över havet och avstånd till strandlinjen använts.  
 
I SGU:s brunnsarkiv (SGU internet 2013b) finns uppgifter om enskilda brunnar 
samlade. För att göra en riskklassificering användes uppgifter om brunnsdjup och 
brunnens koordinater. Detta lades in i ArcGIS för att kunna kartera riskerna. SGU:s 
brunnsarkiv visar 93 brunnar inom studieområdet. Sedan 1976 råder anmälningsplikt 
vid anläggning av nya brunnar. Alla brunnar anlagda efter 1976 finns således med i 
arkivet, men äldre brunnar kan saknas. 
 
Vid en riskklassificering av saltvattenpåverkan vägdes brunnens djup, höjd över havet 
samt avstånd till strandlinjen in. Dessa faktorer är av stor betydelse för ifall brunnen 
riskeras drabbas av saltvattenpåverkan eller inte (Boman & Hansson 2004). För att 
tilldela brunnarna olika riskklasser måste ett tydligt gränsvärde sättas för dessa faktorer. 
Detta kan vara problematiskt då inga tydliga gränser finns. Även om risken för 
saltvattenpåverkan ökar markan om brunnen är djupare än 80 meter (Boman & Hansson 
2004) betyder inte det att en brunn som är 79 meter djup inte löper någon risk alls. För 
att på ett enkelt sätt kunna tilldela riskklasser har ändå, efter litteraturstudier (Tilly-
Leander 1990, Boman & Hansson 2004), ett gränsvärde satts för varje faktor (tabell 8).  
 
Tabell 8. Bedömningsgrunder för riskklassificering av saltvattenpåverkan 
Riskfaktor Gräns för ökad risk 
Brunnsdjup < 80 m 
Höjd över havet > 10 m 
Anstånd till strandlinjen > 100 m 
 
Utifrån dessa faktorer har varje specifik brunn i SGU:s brunnsarkiv tilldelats en 
riskklass. Om brunnen har en av riskfaktorerna (är djupare än 80 m, ligger mindre än 10 
m.ö.h. eller närmare än 100 m från strandlinjen), har den tilldelats riskklass 1. Finns två 
av faktorerna representerade har riskklass 2 tilldelats och finns alla tre faktorer har 
riskklass 3 tilldelats. De brunnar som inte ligger över gränsvärdet för riskfaktorerna har 
tilldelats ”ingen riskklass”. 
 
Metodkritik  
Grundvattenbalansberäkningar kritiseras av Sazvar (2010) för att utesluta storleken på 
grundvattenmagasinet, vilket ger en missvisande bild av grundvattenbalansen under 
sommarmånaderna då magasinet utgör en viktig resurs.  
 
Ghyben-Herzberg principen förutsätter homogena och isotropiska förhållanden för 
sötvattnet, vilket sällan är fallet i naturen. Dessutom ignorerar metoden att salt- och 
sötvatten blandas i gränsskiktet, vilket resulterar i överskattning av saltvattenfronten 
och därmed underskattning av hur mycket vatten som kan pumpas upp. Studier har visat 
att en korrigerande faktor kan användas för att få mer tillförlitliga resultat (Pool & 
Carrera 2011). 
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Rotzoll et al. (2010) har gjort en jämförelse mellan mätning i monitorbrunnar som går 
ner till underliggande saltvatten, och uppskattning av sötvattnets djup med Ghyben-
Herzberg principen, vilket visar på stora skillnader i resultat. Ghyben-Herzberg ger 
ibland en överskattning och ibland en underskattning av sötvattenlinsens tjocklek, i 
vissa fall på så mycket som 100 meter. Detta beror enligt artikelförfattarna på att 
Ghyben-Herzberg förutsätter statiska förhållanden, och därmed ger missvisande 
mätningar när grundvattenmagasinet befinner sig i ett stadium av förändring. 
 
Vid provtagning av grundvatten är den bästa indikatorn på saltvattenpåverkan 
kloridhalten. Att instrument för detta inte fanns att tillgå gör bedömningen av 
saltvattenpåverkan något osäker och mer komplicerad. 
 
GIS-analysen är en enkel analys som endast utgår från tre riskfaktorer. För att ge en mer 
korrekt uppfattning av riskerna behövs även faktorer som uttag av grundvatten samt 
hydrologiska och geologiska förutsättningar vägas in. 
 
Avgränsning 
Studieområdet omfattar Södra Finnö och närliggande fastlandsområde (figur 1). 
Avgränsningen gjordes med syfte att lätt kunna administrera utdelandet och 
insamlingen av enkäter.   
 
Riskbedömningen för saltvattenpåverkan i området sker på bred basis, inom fyra olika 
områden. Anledningen till att studien inte avgränsats till en av dessa metoder är att de är 
relativt lättanvända och inte särskilt tidskrävande, vilket gör det möjligt att använda 
samtliga. Dessutom kompletterar de varandra i riskbedömningen (se Metodval). 
 
Studien syftar inte till att utreda åtgärder för saltvattenpåverkan, varför detta inte heller 
behandlas i uppsatsen. Däremot tas orsaker till saltvattenpåverkan upp, då det anses 
vara nödvändigt för möjligheten till analys och förståelse av resultaten. 
 
Tidsmässigt fokuserar studien främst på situationen i dagsläget, men en analys av 
framtiden görs också utifrån de resultat som nåtts. I framtidsanalysen behandlas 
klimatförändringar, ett mycket stort och komplext område, som i den här studien 
kommer att behandlas ytterst översiktligt. Detta för att studiens huvudsyfte inte ligger i 
att undersöka klimatförändringens effekt på saltvattenpåverkan, utan att utreda 
grundvattenförhållandena i studieområdet. Varför effekterna av ett förändrat klimat 
ändå behandlas i uppsatsen beror på vikten av att planera och agera utifrån den kunskap 
vi har om de förändringar som kommer med ett förändrat klimat. 
 
Resultat  
 
Grundvattenbalansberäkning 
Beräkningarna för alla scenarion redovisas i bilaga 1. Resultatet för scenario 1 och 2 
redovisas i tabell 9 och 10. Beräkningarna visar att grundvattenbalansen är positiv för 
både fastlandsområdet och Södra Finnö. Uttaget av grundvatten ligger mycket lågt i 
förhållande till uttaget. 
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Tabell 9. Resultat från grundvattenbalansberäkningen, fastlandsområdet. 
 Nybildning (m3) Uttag (m3) Uttagets andel av 

nybildningen (%) 
Scenario 1 228 833 8 352 3,7 
Scenario 2 44 006 3 902 8,9 
 
Tabell 10. Resultat från grundvattenbalansberäkningen, Södra Finnö. 
 Nybildning (m3) Uttag (m3) Uttagets andel av 

nybildningen (%) 
Scenario 1 282 700 13 366 4,7 
Scenario 2 54 365 6 564 12,1 
 
I scenario 3 beräknades hur många nya fritidshus som kan byggas i studieområdet utan 
att uttaget av grundvatten överstiger 60 % av nybildningen. Idag finns 149 fastigheter 
på fastlandsområdet och 263 fastigheter på Södra Finnö. Beräkningarna visar att 
fastlandsområdet klarar av 874 nya fritidshus och Södra Finnö 1002 nya fritidshus. 
Detta innebär en ökning av antalet fastigheter på fastlandsområdet med 587 % och på 
Södra Finnö med 381 %. 
 
Ghyben-Herzberg 
Resultatet av beräkningen med Ghyben-Herzberg principen visar att sötvattenlagrets 
tjocklek varierar mellan 120-652 meter på Södra Finnö och 180-965 meter på 
fastlandsområdet. Beräkningarna redovisas i bilaga 7. Figur 7 visar placeringen för de 
brunnar där sötvattnets tjocklek beräknats. 
 

 
Figur 7. Sötvattenlagrets tjocklek (m) vid sju olika provpunkter. 
 
Vattenprover 
Av de vattenprover som tagits i studieområdet (31 st.) visar 32 % på en konduktivitet 
över 50 mS/mm (tabell 11), vilket enligt SGU (2013) anses vara en relativt hög halt 
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(tabell 6). Av de 23 natriumprover som togs visar 13 på ett värde under 100 mg/l. 10 
prover ligger alltså över gränsvärdet för natrium, som är 100 mg/l (tabell 12). Två 
brunnar visar på extremt höga värden med natriumhalter på 777 respektive 891 mg/l. 
Resultat för samtliga mätningar visas i bilaga 6.  
 
Tabell 11. Resultat konduktivitetsvärden.  
Konduktivitet (mS/m) Antal prover Andel (%) 
< 30 6 19 
30,1-50 15 48 
50,1-70 5 16 
70,1-100 2 6 
> 100 3 10 
 
Tabell 12. Resultat natriumhalter.  
Natrium (mg/l) Antal prover Andel (%) 
< 20 3 13 
21 – 50 4 17 
51 – 100 8 35 
101 - 300 6 26 
> 300 2 9 
 

	  
Figur 8. Rumslig fördelning konduktivitet (mS/m). 
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Figur 9. Rumslig fördelning natrium (mg/l). 
 
Den rumsliga fördelningen av uppmätta konduktivitetsvärden visas i figur 8 och över 
natrium i figur 9. Provtagningen visar på något högre värden för både konduktivitet och 
natrium på Södra Finnö jämfört med fastlandsområdet. Annars finns inget tydligt 
rumsligt mönster. 
 
I en brunn i studieområdet mättes konduktivitetsvärdet vid två tillfällen, först när 
brunnen inte använts på några veckor och sedan efter att den använts av sex personer 
under tre dygn. Den första mätningen (prov nr. 1) visade på en konduktivitet på 49, 3 
mS/m och den andra (prov nr. 31) på 71,5 mS/m. 
	  
GIS-analys 
GIS-analysen av risken för saltvattenpåverkan med avseende på faktorerna brunnsdjup, 
höjd över havet och avstånd till strandlinjen visar att majoriteten av brunnarna i området 
(ca 78 %) har tilldelats en riskklass. Att en brunn tilldelats en riskklass innebär att den 
ligger under/över gränsvärdet för riskfaktorerna (tabell 8). Av de brunnar som tilldelats 
en riskklass hamnar majoriteten i riskklass 1 eller 2, medan endast tre brunnar tilldelas 
den högsta riskklassen, riskklass 3. Tabell 13 visar fördelningen mellan riskklasserna 
och figur 10 visar den rumsliga fördelningen. 
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Figur 10. Riskklassificering för saltvattenpåverkan i specifika brunnar efter brunnsdjup, höjd över havet 
och avstånd till strandlinjen. 
 
Tabell 13. Antal och andel brunnar efter riskklass. 
Riskklass Antal Andel (%) 
Riskklass 3 3 3  
Riskklass 2 37 40 
Riskklass 1 33 36 
Ingen riskklass 20 22 

 
Diskussion 
 
Diskussion av resultat 

Grundvattenbalansberäkning 
Enligt grundvattenbalansberäkningarna finns ingen risk för saltvattenpåverkan i 
området. Tabell 9 och 10 visar att uttaget av grundvatten ligger mellan 3,7 och 12 %, 
beroende på område och årstid. Enligt Sund & Bergman (1986) ska uttaget av 
grundvatten vara minst 60 % av nybildningen för att risk för saltvatteninträngning ska 
finnas. Området ligger alltså långt under riskgränsen. Som alltid med gränsvärden utgör 
de ingen knivskarp gräns, utan bygger på en rad bedömningar och antaganden. Denna 
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gräns (60 %) bygger dock på resultatet av en enda studie, vilket betyder att det inte är 
givet att den lämpar sig för just detta område. 
 
Grundvattenbalansen visar på områdets totala kapacitet för nybildning och uttag, vilket 
är viktigt att notera vid en analys av resultatet. Även om de resultat av 
grundvattenbalansberäkningarna som tagits fram i studien visar på mycket gynnsamma 
förhållanden, betyder inte det att risken för saltvattenpåverkan är obetydlig i hela 
området. Förutsättningarna för nybildning av grundvatten varierar inom området, främst 
med olika jordarter. Risk för saltvattenpåverkan kan därför finnas i områden med låg 
infiltration, exempelvis områden med mycket berg i dagen.  
 
Förutom varierande förutsättningar för nybildning i området varierar även uttagen. 
Fastigheterna ligger ofta samlade i kluster, vilket gör att trycket lokalt kan vara 
betydligt högre än vad som beräknats enligt grundvattenbalansberäkningen. Detta skulle 
kunna betyda att det i dagsläget finns områden inom studieområdet där uttaget 
överstiger 60 % av nybildningen. Resultatet för vattenproverna, där några prover visade 
på för höga halter natrium eller hög konduktivitet, stödjer denna hypotes. Fördelning 
och storlek på uttagen är en annan viktig faktor vad gäller saltvattenpåverkan (Boman & 
Hansson 2004). Stora djupa uttag kan göra att vissa brunnar ändå riskerar att drabbas av 
saltvattenpåverkan i ett annars ganska ”säkert” område. Den enskilda brunnens 
egenskaper (djup, avstånd till strandlinjen, höjd över havet m.m.) är andra faktorer som 
gör att enskilda brunnar kan drabbas.  
 
I den grundvattenbalansberäkning som använts i denna studie beräknas inte 
grundvattenmagasinets storlek och dess lagringskapacitet, något metoden kritiserats för. 
Sazvar (2010) menar att detta gör att metoden inte är tillförlitlig för beräkningar under 
sommarmånaderna. Eftersom grundvattenbalansen är positiv, både för hela året och 
sommaren, och uttaget dessutom utgör en liten procentandel av nybildningen, bedöms 
det att resultatet i denna studie inte påverkas nämnvärt av att grundmagasinets 
lagringskapacitet utesluts.  

Ghyben-Herzberg 
Beräkningarna av sötvattenlagrets tjocklek visar på stora rumsliga variationer, både på 
fastlandet och Södra Finnö. Inga säkra slutsatser kan dras då antalet provpunkter är så 
få, men en tendens till att sötvattenlagret är tunnare längs med strandlinjen finns, vilket 
stämmer överrens med förhållandena i kustnära akviferer (figur 6).  
 
Att sötvattenlagrets tjocklek varierar stort med relativt korta avstånd betyder att 
förutsättningarna för de enskilda brunnarna också blir olika. Risken för 
saltvattenpåverkan ökar betydligt i de områden som har tunnare sötvattenlager. Att den 
tunnast uppmätta tjockleken, 120 m, är djupare än de djupaste brunnarna betyder inte att 
saltvatten inte riskerar att tränga in i brunnen. Detta eftersom saltvattnet har högre 
trycknivå än sötvattnet (Risberg & Lewin Philblad 2006). 
	  

Vattenprover 
Genom konduktivitetsvärdena kan kloridhalten uppskattas genom tabell 7, vilket visar 
att 84 % av brunnarna ligger under gränsvärdet för klorid i dricksvatten. Lindell (1987) 
menar att en kloridhalt på över 50 mg/l indikerar att vattnet är påverkat av saltvatten.  
Detta betyder att 32 % av brunnarna kan anses vara påverkade. Att brunnen är påverkad 
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av saltvatten behöver alltså inte innebära att kloridhalterna är så höga att de kan vara 
skadliga för de som dricker vattnet. 
 
Enligt Boman & Hansson (2004) har det stor betydelse för när på året vattenkvaliteten 
testas. Tester tagna på sommaren kan visa på upp till tio gånger högre kloridhalt än 
tester tagna under vår och höst. Eftersom dessa vattenprover är tagna under våren, 
relativt tätt inpå snösmältningen från en snörik vinter, kan det ha påverkat de halter som 
uppmätts.  
	  
Två prover sticker ut med mycket höga konduktivitets- och natriumvärden. I 
bergborrade brunnar är sprickbildningen i berggrunden avgörande för 
grundvattentillgångarna. Vid borrning nära strandlinjen kan sprickor som leder direkt 
till havet träffas, vilket medför att brunnen snabbt blir salt. Detta kan vara förklaringen 
till att brunnar som ligger förhållandevis nära varandra kan ha mycket olika 
vattenkvalitet. 
 
Den brunn där konduktivitetshalten mättes vid två olika tillfällen visade på relativt stor 
differens på kort tid (från 49,3 mS/m till 71,5 mS/m på tre dygn). Ökade uttag av 
grundvatten leder till ökad risk för saltvattenpåverkan, men eftersom tidsintervallet är så 
kort är det inte särskilt sannolikt att detta är förklaringen till den förhöjda 
konduktiviteten. Resultatet är svårtolkat men en möjlig förklaring skulle kunna vara att 
en spricka som leder grundvatten med förhöjd salthalt återfinns i höjd med intaget för 
brunnen. Detta skulle i så fall leda till att uttag av vatten i brunnen snabbt kan försämra 
vattenkvaliteten i höjd med uttaget, då saltet vid intensiv användning inte hinner spädas 
ut med det sötare vattnet.  
 
Resultatet från vattenproverna visar att området överlag inte har några allvarliga 
problem med saltvattenpåverkan. Trots det är några brunnar i området drabbade, vilket 
resulterar i att vissa fastigheter inte har drickbart vatten. 
 
Ingen trend går att finna mellan det uppmätta konduktivitetsvärdet och brunnens 
egenskaper. I bilaga 8 presenteras diagram över förhållandet mellan uppmätt 
konduktivitet och brunnsdjup, avstånd till strandlinjen och höjd över havet. Ingen av 
dessa faktorer, som anses vara riskfaktorer för saltvattenpåverkan, kan sägas ha ett 
samband med förhöjd konduktivitet. Orsaken till detta kan vara att 
konduktivitetsvärdena i de flesta brunnar inte är särskilt hög, och att ett samband med 
riskfaktorer endast kan ses om konduktiviteten ligger över gränsvärdet. 
 

GIS-analys 
78 % av brunnarna har tilldelats en riskklass, vilket innebär att de ligger över 
gränsvärdet för minst en faktor (tabell 13, tabell 8). Det betyder att området kan räknas 
som ett riskområde vad gäller saltvattenpåverkan utifrån faktorerna brunnsdjup, höjd 
över havet och avstånd till strandlinjen. Inget tydligt rumsligt mönster vad gäller 
riskklassificeringen kan utläsas, utan riskklasserna är relativt jämt utspridda över 
området. 
 
Att de flesta brunnar tilldelats en riskklass betyder dock inte att de är eller kommer bli 
påverkade av saltvatten, detta främst eftersom ett flertal viktiga faktorer för 
saltvattenpåverkan saknas i analysen. En förutsättning för att en brunn ska drabbas av 
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saltvattenpåverkan är att uttaget är större än nybildningen. Eftersom 
grundvattenbalansberäkningen visar på ett positivt resultat för området, kan det fungera 
som kompensation för de riskfaktorer som analyserats i GIS-analysen. En brunn med 
riskklass 3 skulle alltså kunna ha bra kvalitet på vattnet om grundvattentillgångarna i 
brunnen är goda. 
 
Samtidigt är de brunnar som inte tilldelats någon riskklass inte garanterade att inte 
påverkas av saltvatten. Exempelvis kan en brunn som inte tilldelats någon riskklass 
ligga precis på ”rätt” sida om gränsvärdena och vara 79 m djup, ligga på 10,5 m över 
havet och 101 m från strandlinjen. En sådan brunn har givetvis också förhöjd risk att 
drabbas av saltvattenpåverkan, även om det enligt denna GIS-analys inte ser ut så. 
 
Att endast 3 % av brunnarna (3 st.) har tilldelats riskklass 3, den högsta riskklassen, 
beror troligtvis på att lågt belägna brunnar nära strandlinjen sällan behöver borras 
särskilt djupt. Därför är antalet brunnar i lågt belägna områden nära strandlinjen sällan 
djupare än 80 m.  
 
Framtidsanalys 
Att grundvattenbalansen är positiv visar att området klarar av ytterligare exploatering 
och uttag. Enligt grundvattenbalansberäkningarna (bilaga 1, scenario 3) skulle området 
klara av 874 nya fritidshus på fastlandsområdet (idag 149 fastigheter) och 1002 ny 
fritidshus på Södra Finnö (idag 263 fastigheter) utan att överskrida gränsen för risk för 
saltvattenpåverkan (60 %). Det är en stor expension sett till antalet fastigheter idag. En 
så stor expension bedöms inte som trolig de närmaste åren, men på sikt är det svårt att 
bedöma hur utvecklingen i området kommer se ut. Bedömningen av antalet möjliga nya 
fritidshus baseras på grundvattenbalansen för hela studieområdet, och förutsätter att 
fastigheterna är relativt jämt fördelade över studieområdet. Som tidigare nämnts kan 
trycket på grundvattenmagasinet vara större lokalt, i områden med tätare bebyggelse. 
Fritidshus byggs ofta nära vattnet, vilket begränsar den yta som kan vara aktuell för 
nybyggen. Detta innebär att det framräknade antal fritidshus som kan byggas i området 
bör ses som en måttstock på hur hårt området kan exploateras i teorin. I praktiken ser 
situationen troligen annorlunda ut, vilket visar på behov av enskilda, lokala 
bedömningar och uppföljningar av eventuell saltvattenpåverkan. 
 
I grundvattenbalansberäkningen undersöks tre scenarier (grundvattenbalansen över hela 
året, över sommaren samt ökad bebyggelse). Ett fjärde scenario som är av intresse att 
undersöka är klimatförändringens påverkan på grundvattenbalansen. Hur klimatet 
kommer förändras i framtiden är mycket osäkert, men en teori är att nederbörden 
kommer minska under sommarmånaderna. Utifrån det kan ett antagande göras att 
nybildningen av grundvatten under sommarmånaderna är noll. En sådan beräkning 
skulle självklart ge en negativ grundvattenbalans. Att grundvattenbalansen är negativ 
under sommarmånaderna behöver inte betyda att området drabbas av 
saltvattenpåverkan. Om risken är stor eller inte beror på grundvattenmagasinets storlek, 
alltså hur mycket vatten som finns tillgängligt från det överskott som bildats under 
resten av året. Osäkerheten kring grundvattenmagasinets storlek gör det, utifrån 
befintlig data, omöjligt att beräkna risken för saltvattenpåverkan med antagandet att 
ingen nybildning sker under sommaren.  
 
Även fast ett fjärde scenario med minskad nederbörd sommartid inte kan beräknas, 
bedöms effekterna av minskad sommarnederbörd inte påverka risken för 
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saltvattenpåverkan nämnvärt. Detta eftersom uttaget under resten av året är mycket litet 
i förhållande till nybildningen, vilket betyder att grundvattenmagasinet med största 
sannolikhet skulle klara av sommarens uttag. Klimatförändringen beräknas dessutom ge 
ökad nederbörd resten av året, vilket betyder ökad nybildning. Återigen gäller denna 
bedömning hela studieområdet. I området med högra tryck på grundvattenmagasinet 
skulle utebliven nybildning under sommaren kunna innebära problem för 
vattentillgångarna och ökad risk för saltvattenpåverkan. 
 
Ett förändrat klimat kommer att ge höjda havsnivåer och förändrade grundvattennivåer, 
något som kan förändra riskerna för saltvattenpåverkan. Studier visar dock att höjda 
havsnivåer inte innebär någon ökad risk för saltvattenpåverkan, då höjda havsnivåer 
också innebär höjda grundvattennivåer (Chang et al. 2011 och Rasmussen et al. 2013).  
 
Trots resultaten från Chang et al. 2011 och Rasmussen et al. 2013 är det mycket svårt 
att säga hur just detta område skulle påverkas av höjda havsnivåer, eftersom studierna är 
platsspecifika och förutsättningarna för detta område inte stämmer överrens med de 
områdena studierna utförts i. Även om höjda havsnivåer ger höjda grundvattennivåer, 
finns andra faktorer som påverkar grundvattennivåerna, framförallt nybildningen av 
grundvatten. Sundén et al. (2010) menar att grundvattennivåerna kommer att få 
förändrade säsongsvariationer, vilket kan förändra förutsättningarna för 
saltvattenpåverkan. Om förhållandet mellan havsnivån och grundvattenytan förändras, 
förändras också tryckförhållandena dem emellan, vilket skulle kunna leda till 
förändrade strömningar av såväl grundvatten som havsvatten.  
 
Sammanfattningsvis är det mycket osäkert hur områdets förutsättningar för 
saltvattenpåverkan kommer att påverkas av framtida klimatförändringar, varför det är 
viktigt med återkommande studier för att följa upp situationen, särskilt om området i 
framtiden skulle exploateras. 
 
Bortsett från klimatförändringar och exploatering av området är övervakning av 
grundvattenkvaliteten viktig för att kunna säkra vår framtida vattenförsörjning. 
Socialstyrelsens (2008) rapport om kvaliteten på vattnet i enskilda vattentäkter visar på 
stora behov av aktivt arbete för förbättrad vattenförsörjning. Att miljömålen för 
grundvatten av god kvalitet inte nås beror enligt Naturvårdsverket (2012) på att 
bristfällig övervakning gör det svårt att identifiera och åtgärda problemområden. Därför 
är det i framtiden viktigt att kommuner och länsstyrelser aktivt arbetar för ökade 
kontroller och informationsspridning om vilka problem enskilda vattentäkter kan 
drabbas av och hur de kan undvikas. 
 

Osäkerheter i indata och resultat 
 
Grundvattenbalansberäkning 
I den data som använts för grundvattenbalansen finns flera osäkerheter som kan påverka 
resultatet. Att uppskatta uttaget av grundvatten är mycket svårt, speciellt i ett område 
där många av fastigheterna är fritidshus och därmed har olika VA-standard, nyttjas i 
varierande grad och av varierande antal personer. Syftet med den enkät som delades ut 
var därför att få en uppfattning av dessa faktorer för studieområdets fritidshus. På grund 
av den relativt låga svarsfrekvensen (42 %) är det svårt att göra en generell uppskattning 
av fritidshusen i området. 
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Den låga svarsfrekvensen beror troligtvis till största del på att många inte varit i sina 
fritidshus under perioden, och därmed inte fått enkäten. En annan anledning till 
uteblivna svar kan vara att kunskapen om den egna brunnen inte är så stor, vilket leder 
till osäkerhet att besvara frågorna. Ytterligare en faktor är att två av de påsar som satts 
upp för svarsinsamling blåste bort. Den ena ersattes med en ny av de boende, men om 
svar låg i påsen som blåste bort gick de förlorade eftersom den inte hittades. Den andra 
påsen som blåste bort hittades en bit från brevlådesamlingen, och innehöll ett svar. Om 
påsen blåste iväg tidigt under undersökningsperioden (de tre veckor enkäterna låg ute) 
kan många ha hindrats från att lämna sina svar då svarspåse saknades.  
 
Att undersökningsperioden låg under april månad tros alltså ha bidragit till den låga 
svarsfrekvensen, och det har troligtvis också bidragit till vilka det är som svarat. Av 37 
inkomna svar kommer 51 % från permanentboende (andelen fastigheter med 
permanentboende är 19 %). Detta beror antagligen på att de som bor permanent i större 
grad tittat i sina brevlådor och hittat enkäten. Endast två av de som svarat säger att de 
inte har vatten indraget i huset. Att andelen är så låg kan bero på att de som inte har 
vatten indraget i sitt fritidshus mestadels utnyttjar det under sommarmånaderna. 
Därmed har de inte ”öppnat stugan för säsongen” i april, vilket betyder att de inte hittat 
enkäten. Den VA-standard och den nyttjandegrad som kan ställas samman utifrån 
enkätundersökningens svar är alltså troligen högre än det faktiska genomsnittet, då 
andelen permanentboende och fritidshus med hög VA-standard troligtvis är 
överrepresenterade bland de som svarat.  
 
Även i datan som använts för beräkning av nybildning av grundvatten finns osäkerheter. 
Infiltrationskoefficienten är svårberäknad och ett standardvärde på terrängtypen berg-
lera-morän har använts. Vid en mer utförlig studie hade platsanpassade 
infiltrationskoefficienter, testade i fält och beräknade efter andelen specifik jordart inom 
området, varit att föredra. Likaså är avdunstningen svår att uppskatta. 
 
I beräkningen av områdets area har hela avrinningsområdet räknats in. I realiteten är det 
dock mycket svårt att veta exakt vilka områden som bidrar till grundvattenbildningen. 
Uppskattningen av fastlandsområdets avrinningsområde innehåller stora osäkerheter. 
Simuleringen av avrinningsområdet i ArcGIS innefattade många egna uppskattningar av 
utloppspunkter och andra avgörande faktorer, vilket kan betyda att uppskattningen av 
avrinningsområdets storlek inte är korrekt. Osäkerheterna i beräkningen av 
grundvattenbildningen kan således påverka resultatet av grundvattenbalansberäkningen. 
 
Ghyben-Herzberg 
De uppskattningar som gjorts med Ghyben-Herzberg principen ger en grov 
uppskattning av grundvattenförhållandena i studieområdet. Förutom den kritik som 
finns mot metoden (se Metodkritik) uppstår osäkerheter i beräkningarna på grund av 
GPS: ens felmarginal. Om koordinaterna för provpunkten ligger lite fel, stämmer inte 
heller den uppskattning av höjden över havet som gjorts i ArcGIS, vilket kan ge ett 
felaktigt resultat. 
 
Salthalten i Östersjön varierar, både geografiskt och med årstider (Winsor et al. 2001). 
Det värde som använts i studien representerar kustområdet från Stockholm ner till 
Öland. Värdet är inte exakt för studieområdet eller för den årstid grundvattennivåerna är 
mätta, vilket gör att beräkningarna inte heller är exakta. 
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Av de grundvattennivåer som uppmätts gick fyra inte att använda, då de visade att 
grundvattennivån låg under havsnivån. Ghyben-Herzberg principen är då inte 
tillämpbar, eftersom beräkningen av sötvattenlagrets tjocklek bygger på dess 
förhållande till grundvattennivåns höjd över havet. På Södra Finnö, som är en ö, borde 
grundvattennivån ligga över havsytan på hela ön, varför resultatet med en 
grundvattennivå under havsytan troligen bygger på fel uppskattning av brunnens höjd 
över havet i ArcGIS. På fastlandet är situationen mer komplicerad då de 
grundvattenförhållanden som råder på öar inte alltid är tillämpbara för kustnära 
akviferer på fastlandet. Därför är det inte säkert att resultatet av grundvattennivåer under 
havsytan beror på mätfel. 
 
Vattenprover 
Vid en konduktivitetsmätning mäts vattnets förmåga att leda ström, vilket innebär att 
alla upplösta joner bidrar till värdet, inte bara natrium och klorid, som kanske är mest 
intressant i undersökningen av saltvattenpåverkan.  
 
Ett högt konduktivitetsvärde ger generellt sett ett högt natriumvärde. Dock finns vissa 
avvikelser. Är natriumhalten hög i förhållande till konduktiviteten kan det bero på att 
det finns andra ämnen än klorid som natrium kan binda till, exempelvis 
natriumkarbonat (Na2CO3) och natriumsulfat (Na2SO4). Om vattnet innehåller många 
joner som inte är kloridjoner, är konduktiviteten hög i förhållande till natrium. 
Korrelationen mellan natrium och konduktivitet i insamlade vattenprover visas i bilaga 
5.  
 
Hur väl konduktivitetsvärdet stämmer överrens med kloridhalten, samt hur stor del av 
det natrium som uppmätts i vattenproverna som binder till kloridjoner, är mycket svårt 
att säga. De resultat som kan utläsas från vattenproverna ger trots detta en bra indikation 
på hur hög kloridhalt brunnen har, och därmed i vilken grad den är påverkad av 
saltvatten. 
 
GIS-analys 
Osäkerheterna i datan för GIS-analysen innefattar främst de gränsvärden som satts 
(tabell 8) för att uppskatta riskerna. Gränsvärdena är som tidigare nämnts satta av 
författaren själv och bygger på värden som diskuterats i studerad litteratur. 
Gränsvärdena är alltså inte platsspecifika, vilket gör att det inte är givet att de passar för 
detta område. Det värde som varierar mest beroende på platsen förutsättningar är 
troligtvis brunnens djup. Vid vilket djup risken för saltvattenpåverkan ökar beror 
givetvis på djupet på sötvattenlagret samt sprickförhållandena i berggrunden. De 
resultat av sötvattenlagrets tjocklek som räknats ut genom Ghyben-Herzberg principen i 
denna studie anses vara för få och osäkra för att användas vidare i studien, varför 80 
meter, som enligt en studie från KTH (Andersson, 2004) är en nivå där risken ökar 
markant, har använts. Dock visar resultaten från beräkningarna av sötvattenlagrets 
tjocklek att tjockleken varierar kraftigt inom studieområdet, vilket visar att 80 meter 
sannolikt inte är ett gränsvärde som är tillämpbart för hela studieområdet. 
 
Att risken för saltvattenpåverkan är störst inom 100 m från strandlinjen gäller 
framförallt påverkan från recent havsvatten (Tilly-Leander 1990). För påverkan från 
relikt saltvatten är anståndet till strandlinjen inte lika avgörande. Om saltvattnet i 
området främst kommer från relikt havsvatten är avståndet till strandlinjen alltså inte 
lika viktigt, utan det är brunnens djup och läget i terrängen som är avgörande. 
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Slutsats 
Resultaten från grundvattenbalansberäkningen visar att området har en positiv 
grundvattenbalans och inte riskerar att påverkas av saltvatten i någon högre grad. 
Samtidigt visar analyser av enskilda brunnars förutsättningar att många brunnar inom 
studieområdet riskerar att drabbas av saltvattenpåverkan. En analys av vattenprover 
tagna i området visar att de flesta brunnar inte har problem med saltvattenpåverkat 
vatten, dock uppvisar några brunnar för höga halter. Slutsatsen är att Södra Finnö idag 
inte är utsatt för saltvattenpåverkan i någon större omfattning, men att enskilda brunnar 
inom området ändå kan drabbas. Detta på grund av brunnens egenskaper samt ett lokalt 
högre tryck på grundvattenmagasinet. 
 
Grundvattenbalansberäkningen visar att området har relativt goda förutsättningar att 
klara av framtida exploatering utan att drabbas av ökad saltvattenpåverkan. Dock är 
placeringen av framtida fastigheter avgörande för om problem kan komma att uppstå, 
då trycket på grundvattenmagasinet varierar inom studieområdet. Hur framtida 
klimatförändringar kommer påverka risken för saltvattenpåverkan i området är svårt att 
bedöma, men minskad nybildning av grundvatten sommartid ökar risken för 
saltvattenpåverkan. Mot bakgrund av detta anses klimatförändringar och ökad 
bebyggelse i framtiden kunna öka risken för att Södra Finnö utsätts för 
saltvattenpåverkan. 
 
Trots att riskerna för saltvattenpåverkan för området i stort anses som relativt låga, både 
idag och i framtiden, är det viktigt att se till variationer inom området och göra 
platsspecifika bedömningar vid framtida exploatering och anläggning av nya brunnar, 
för att problem med saltvattenpåverkan i ska undvikas. Grundvattenmagasinets 
egenskaper är avgörande för bedömning av riskerna i området, både idag och i 
framtiden, varför vidare studier kring detta är av betydelse.  
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BILAGA 1 - GRUNDVATTENBALANSBERÄKNING 
 
(P-E) · i · A =  nQp ± ∆S 
 
Nyttjande av fritidshus 73 dagar per år 
10 % av fritidshusen har inte vatten indraget i fastigheten 
 
Fritidshusägarna utnyttjar i genomsnitt sitt hus 10,4 veckor per år. Ett antagande görs att 
6 av dessa veckor infaller under perioden juni-sep. 
 
FASTLANDET 
 
149 fastigheter 
32 permanenta bebodda av 57 personer 
117 fritidshus bebodda av 386 personer (medelvärde 3,3 personer per hus) 
 
Scenario 1: Hela året 
 
Nybildning 
Area (A:) 8 382 151 m2  

Infiltration  (i): 0,15 
Nederbörd (P): 513 mm = 0,582 m 
Avdunstning (E): 400 mm = 0,4 m 
 
(0,582 – 0,4) x 8 382 151m2 x 0,15 = 228 833 m3 per år 
 
Nybildningen av grundvatten på fastlandsområdet är 228 833 m3 per år. 
 
Uttag 
 
149 fastigheter 
32 permanent 57 personer 
117 fritidshus 386 personer (medelvärde 3,3 personer per hus) 
 
Permanent boende 365 dagar  
57 x 180 x 365 = 3 744 900  = 3 745 m3  
 
Fritidshus med indraget vatten 73 dagar 
0,9 x 386 = 347,4 
347,4 x 180 x 73 = 4 564 836 l = 4 565 m3  
 
Fritidshus utan indraget vatten 73 dagar 
0,1 x 386 = 38,6 
38,6 x 15 x 73 = 42 267 = 42  m3 

 
3 745 + 4 565 + 42 = 8352 m3  
 
Uttaget av grundvatten på fastlandsområdet är 8 352 m3 per år. 
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Uttaget av grundvatten motsvarar 3,7 % av nybildningen 
 
Scenario 2: Sommar (juni-sep) 
 
Nybildning 
 
Avdunstning (E): 230 mm = 0,23 m (0,575 x 400 = 230) 
Nederbörd (P): 265 mm = 0,265 m 
 
(0,265 – 0,230) x 8 382 151 x 0,15 x = 44 006 m3 

 

Nybildningen av grundvatten på fastlandsområdet under sommaren är 44 006 m3  

 
Uttag 
 
Permanent boende: juni-sep = 122 dagar  
57 x 180 x 122 = 1 251 720 l  = 1 252 m3  
 
Fritidshus med indraget vatten: 6v = 42 dagar 
0,9 x 386 = 347,4 
347,4 x 180 x 42 = 2 626 344 l = 2 626 m3  
 
Fritidshus utan indraget vatten: 6v = 42 dagar 
0,1 x 386 = 38,6 
38,6 x 15 x 42 = 24 318 l = 24 m3 

 

1 252 + 2 626 + 24 = 3 902 m3 

 
Uttaget av grundvatten under sommaren är 3 902 m3 

 

Uttaget av grundvatten motsvarar 8,9 % av nybildningen 
 
Scenario 3: Ökad bebyggelse i framtiden 
 
Om grundvattenuttaget är < 60 % av nybildningen finns liten risk för saltvattenpåverkan 
(Sund & Bergman 1986). Scenariot beräknas på sommarmånaderna, då trycket på 
grundvattentillgångarna är som störst. 
 
Maximal vattenförbrukning utan risk för saltvattenpåverkan (uttaget < 60 % av 
nybildningen): x / 44 006 = 0,59 
x = områdets totala vattenförbrukning 
x = 0,59 x 44 006 = 25 964 m3 = 25 963 540 l 
 
Den maximalt möjliga vattenförbrukningen under sommaren är 25 964 m3 = 25 963 540 
l 
 
Antalet permanentboende antas vara konstant: 25 963 540 – 1 251 720 = 24 711 820 l 
 
Alla nya fritidshus som byggs antas ha vatten indraget i huset. Antal personer, 
nyttjandegrad och vattenförbrukning antas vara konstant. 
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y = antal personer boende i fritidshus  
y x 180 x 42 = 24 711 820 
y = 24 711 820 / 7 560 = 3 269 personer 
3 269 / 3,3 = 991 fritidshus 
991 – 117 = 874 nya fritidshus 
 
SÖDRA FINNÖ  
 
Scenario 1: Hela året 
 
Nybildning 
Area (A:) 10 355 330 m2  

Infiltration  (i): 0,15 
Nederbörd (P): 513 mm = 0,582 m 
Avdunstning (E): 400 mm = 0,4 m 
 
(0,582m – 0,4m) x 10 355 330m2 x 0,15 = 282 700 m3 per år 
 
Nybildningen av grundvatten på Södra Finnö är 282 700 m3 per år. 
 
Uttag 
 
263 fastigheter 
42 permanent 71 personer 
221 fritidshus 729 personer (medelvärde 3,3 personer per hus) 
 
Permanent boende 365 dagar  
71 x 180 x 365 = 4 664 700 l = 4 665 m3  
 
Fritidshus med indraget vatten 73 dagar 
0,9 x 729 = 656 
656 x 180 x 73 = 8 621 154 l = 8 621 m3  
 
Fritidshus utan indraget vatten 73 dagar 
0,1 x 729 = 73 
73 x 15 x 73 = 79 826 l = 80  m3 

 
4 665 + 8 621 + 80 = 13 366 m3  
 
Uttaget av grundvatten på Södra Finnö är 13 366 m3 per år. 
 
Uttaget av grundvatten motsvarar 4,7 % av nybildningen 
 
Scenario 2: Sommar (juni-sep) 
 
Nybildning 
 
Avdunstning (E): 230 mm = 0,23 m (0,575 x 400 = 230) 
Nederbörd (P): 265 mm = 0,265 m 
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(0,265m – 0,230m) x 10 355 330m2 x 0,15 x = 54 365 m3 

 

Nybildningen av grundvatten under sommaren på Södra Finnö är 54 365 m3  

 
Uttag 
 
Permanent boende: juni-sep = 122 dagar  
71 x 180 x 122 = 1 559 160 l  = 1 559 m3  
 
Fritidshus med indraget vatten: 6v = 42 dagar 
0,9 x 729 = 656 
656 x 180 x 42 = 4 959 360 = 4 959 m3  
 
Fritidshus utan indraget vatten: 6v = 42 dagar 
0,1 x 729 = 73 
73 x 15 x 42 = 45 990 l = 46 m3 

 

1559 + 4 959 + 46 = 6 564 m3 

 
Uttaget av grundvatten under sommaren på Södra Finnö är 6 564 m3 

 

Uttaget av grundvatten motsvarar 12,1 % av nybildningen 
 
Scenario 3: Ökad bebyggelse i framtiden 
 
Om grundvattenuttaget är < 60 % av nybildningen finns liten risk för saltvattenpåverkan 
(Sund & Bergman 1986). Scenariot beräknas på sommarmånaderna, då trycket på 
grundvattentillgångarna är som störst. 
 
Maximal vattenförbrukning utan risk för saltvattenpåverkan (uttaget < 60 % av 
nybildningen): x / 54 365 = 0,59 
x = områdets totala vattenförbrukning 
x = 0,59 x 54 365 = 32 075 m3 = 32 075 350 l 
 
Den maximalt möjliga vattenförbrukningen under sommaren är 32 075 m3 = 32 075 350 
l 
 
Antalet permanentboende antas vara konstant: 32 075 350 – 1 559 160 = 30 516 190 l 
 
Alla nya fritidshus som byggs antas ha vatten indraget i huset. Antal personer, 
nyttjandegrad och vattenförbrukning antas vara konstant. 
 
y = antal personer boende i fritidshus  
y x 180 x 42 = 30 516 190 
y = 30 516 190 / 7 560 = 4 037 personer 
4 037 / 3,3 = 1 223 fritidshus 
1 233 – 221 = 1002 nya fritidshus 
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BILAGA 2 - NEDERBÖRDSDATA 
 
 

 
Årsmedelnederbörd Södra Finnö 1961-1990 (SMHI internet 2013) 
 

 
 
Nederbörd månadsvis Södra Finnö, baserat på ett medelvärde åren 2001-2011 (SMHI internet 2013) 
 
 
BILAGA 3 – ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
ENKÄTUNDERSÖKNING ENSKILDA BRUNNAR 
 
Jag heter Johanna Aronsson och gör mitt examensarbete på Stockholms Universitet om 
saltvatteninträngning i enskilda brunnar i kustnära områden. Syftet med min studie är 
att ta reda på hur stor risken för saltvatteninträngning i enskilda brunnar i S:t Annas 
skärgård är. För att kunna genomföra studien behöver jag göra en uppskattning av hur 

0,0	  

100,0	  

200,0	  

300,0	  

400,0	  

500,0	  

600,0	  

700,0	  

800,0	  

900,0	  

1961	  1963	  1965	  1967	  1969	  1971	  1973	  1975	  1977	  1979	  1981	  1983	  1985	  1987	  1989	  

m
m
	  

År	  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

80	  

90	  

jan	   feb	   mars	   april	   maj	   juni	   juli	   aug	   sep	   okt	   nov	   dec	  

m
m
	  

månad	  



Saltvattenpåverkan i enskilda brunnar i kustnära områden 

	  
	  

45	  

stort vattenuttaget är i området, och jag hoppas att Ni ska kunna hjälpa mig med detta 
genom att svara på denna enkät om brunnsinformation och vattenanvändning. 
 
Vänligen svara på så många frågor Ni kan 
 
BRUNNSINFORMATION 
 
Vilken typ av brunn finns på er fastighet? 
 
__ Borrad brunn 
__ Grävd brunn 
Brunnens djup:_______________ 
Brunnens ålder:______________ 
 
 
VATTENANVÄNDNING 
 
Kryssa för de alternativ som stämmer med Er vattenanvändning 
 
__ Vatten indraget i huset 
__ Dusch 
__ Badkar 
__ Vattentoalett 
__ Aquatrontoalett 
__ Mulltoalett/Torrtoalett 
__ Diskmaskin 
__ Tvättmaskin 
Övriga typer av vattenanvändning (trädgårdsbevattning, pool etc.): 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________-
______________ 
 
ÖVRIG INFORMATION 
Adress:_____________________________________________________________ 
Fastighetsbeteckning:__________________________________________________ 
Boendeform (permanent/fritidsboende):____________________________________ 
Hur många veckor per år nyttjar Ni fastigheten?______________________________ 
Antal personer som nyttjar fastigheten:_____________________________________ 
 
Tack så mycket för att Ni tagit er tid att svara på mina frågor 
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BILAGA 4 – KARTOR 
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BILAGA 5 – KORRELATION KONDUKTIVITET OCH NA 
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BILAGA 6 – VATTENPROVER 
 

Provnr 
Konduktivitet 
(mS/m) 

Natrium 
mg/l 

Grundvattennivå 
(m) 

Avstånd 
strandlinje 
(m) 

Höjd 
över 
havet 
(m) 

Brunnsdjup 
(m) Provtagningsdatum 

1 49.3  10.49 52 9.5 112 2013-05-09 
2 40.9 88 0.7 225 3.74 81 2013-05-10 
3 408 777  10 2.74 72 2013-05-09 
4 14.9 5  105 16.69 36 2013-05-09 
5 15.6 5 1.6 12 1.3 62 2013-05-09 
6 34.1 34 1.6 124 3.04 90 2013-05-09 
7 75.9 129  15 -  2013-05-09 
8 24.3 10  95 6.35 54 2013-05-09 
9 37.9 184 10.33 38 6.73 96 2013-05-10 

10 35.1 64 5.5 947 11.77 8.7 2013-05-09 
11 66.4 74  97 10.52  2013-05-10 
12 45.2 31  1050 6.26 70 2013-05-09 
13 65.6 110  61 4.41 85 2013-05-10 
14 61.6 77  ? -  2013-05-09 
15 15.7 34 15.22 115 18.6  2013-05-09 
16 39.7 54  27 2.11  2013-05-09 
17 43.1 100  712 11.98 327 2013-05-10 
18 23 21  50 9.73 52 2013-05-09 
19 36.5 111 11.59 143 10.43 57 2013-05-09 
20 46.1 100  13 2.76  2013-05-09 
21 48.4  0.3 19 1.47  2013-05-09 
22 481 891  58 7.2  2013-05-10 
23 58.1 90 0.14 181 0.92 3 2013-05-10 
24 129 288  441 3.75 6 2013-05-10 
25 42.6   928 6.99  2013-05-10 

y	  =	  2,0987x	  -‐	  14,911	  
R²	  =	  0,68569	  
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49	  

26 50.4  0.17 592 4.41  2013-05-10 
27 44.2   534 13.92  2013-05-10 
28 22.1   46 5.49 85 2013-05-10 
29 41.9   59 12.5 15 2013-05-10 
30 33.3   814 25.94  2013-05-10 
31 71.5 135  52 9.5 112 2013-05-12 

 
BILAGA 7 – BERÄKNINGAR AV SÖTVATTENLAGRETS TJOCKLEK 
 
Provnr Grundvattennivåns höjd 

över havet (m) 
Sötvattnets 
densitet (kg/m3) 

Havsvattnets 
densitet (kg/m3) 

Sötvattenlagrets 
tjocklek (m) 

2 3.04 1000 1005 468 
6 1.44 1000 1005 221 
10 6.27 1000 1005 965 
15 3.38 1000 1005 520 
21 1.17 1000 1005 180 
23 0.78 1000 1005 120 
26 4.24 1000 1005 652 
 
2. 1000/(1006.5-1000) x 3.04 = 468 
6. 1000/(1006.5-1000) x 1.44 = 221 
10. 1000/(1006.5-1000) x 6.27 = 965 
15. 1000/(1006.5-1000) x 3.38 = 520 
21. 1000/(1006.5-1000) x 1.17= 180 
23. 1000/(1006.5-1000) x 0.78 = 120 
26. 1000/(1006.5-1000) x 4.24 = 652 
 
BILAGA 8 – SAMBAND KONDUKTIVITET RISKFAKTORER 
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