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PM 
Förutsättningar för ökat grundvattenuttag ur 
berg  
 

Bakgrund 

Mariestads kommun arbetar med framtagande av detaljplan för Korstorp 2:1. 

Det planeras att utföras omfattande byggnation inom området. Vid färdig 

anläggning bedöms större delen av nederbörden avledas från 

detaljplaneområdet som dagvatten. Grundvattenbildningen kommer därmed att 

minska vilket riskerar att påverka de fastigheter i Suntorp som baserar sin 

vattenförsörjning på grundvattenuttag ur grunda schaktbrunnar i jordlager. 

Sweco har av Mariestads kommun fått i uppdrag att bedöma möjligheterna att 

vid behov utföra ersättningsbrunnar i berg. 

Metodik 

Bedömningen har utförts med utgångspunkt från översiktlig vattenbalans 

genom uppskattning av grundvattenbildning samt nuvarande och 

kompletterande grundvattenuttag ur berg i Suntorp. 

Översiktlig hydrogeologisk beskrivning 

Då information om grundvattennivåer i berg saknas är det inte möjligt att i detalj 

beskriva grundvattnets strömningsmönster i området. Utifrån regionens 

storskaliga topografi bedöms den generella grundvattenströmningen i berg vara 

riktad i nordostlig riktning mot Vänern.   

Berg i dagen förekommer ställvis i området. Enligt SGU:s kartvisare består den 

västra delen av området av granitisk gnejs och den östra delen av granit. 

Genom planområdet stryker en plastisk deformationszon i nordostlig-sydvästlig 

riktning (Figur 1). Höjdryggar kan observeras i nära nord-sydlig riktning som 

bedöms även spegla bergöverytans topografi.  
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Figur 1: Berggrund enligt SGU:s kartvisare berggrund ©SGU. Planområdet markerat med svart 

streckad linje. 

 

Jorddjupen inom planområdet är enligt SGU:s jorddjupskarta förhållandevis 

små från 0 m vid berg i dagen till ca 5 m inom partier med åkermark. 

I SGUs: brunnsregister finns 5 brunnar registrerade i Suntorp. 

Uttagsmöjligheten i brunnarna har vid utförandet uppskattats till mellan 1 200 till 

>10 000 liter per timma med ett medel på ca 5 360 liter per timma. Utifrån 

inrapporterad information avseende kapacitet och borrdjup har SGU beräknat 

bergets hydrauliska konduktivitet, se Figur 2. I Suntorp bedöms bergets 

hydrauliska konduktivitet överstiga 1*10-6 m/s vilket bedöms vara förhållandevis 

hög genomsläpplighet för att vara i en miljö med kristallint berg.   

Sammanfattningsvis indikerar data från befintliga brunnar inom området att 

berget lokalt i Suntorps-området har goda uttagsmöjligheter.   

Suntorp 
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Figur 2: Hydraulisk konduktivitet i berg.  

 

Vattenbehov  

I Suntorp finns idag 14 st bostadshus varav 5 st försörjs av grundvatten från 

enskild bergbrunn. Tre av dessa fastigheter har förvärvats av kommunen och 

ska rivas, men har ändå inräknats i nedanstående vattenbalans. 

Enligt Svenskt Vatten förbrukar varje person i Sverige i genomsnitt 140 l/dygn 
1(Svenskt Vatten 2020) och enligt SCB bodde det i genomsnitt 2,63 personer i 

småhus 2021 2(SCB 2022). För att inräkna en viss marginal antas 3 personer 

per hushåll samt att råvattenbehovet antas vara ca 20% högre p.g.a. eventuell 

rening/filterspolning.  

En av jordbrunnarna används säsongsvis för vattenförsörjning av får. Får 

hanteras endast på platsen under sommaren. Ett får behöver förses med ca 8 

liter vatten varje dag3. Vid antagande att det hanteras 20 får i hagen uppgår 

vattenåtgången sommartid till ca 160 liter. 

 
1 Svenskt Vatten, (2020). Distribution av dricksvatten. P114. 

2 SCB, (2022). Hushållens boende (scb.se), besöksdatum 2022-09-07 

 
3 Jordbruksverket. (1999). Vatten till husdjur. Jordbruksinformation 13. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-och-inkomstfordelning/hushallens-boende/
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Nuvarande grundvattenuttag ur berg i Suntorp uppgår utifrån ovanstående 

antaganden till 4 550 liter/dygn 

Om det skulle utföras fem ytterligare bergbrunnar som ersättning för befintliga 

schaktbrunnar i jord bedöms behovet av grundvattenuttag i berg öka till ca 6 

700 liter/dygn. För god säkerhetsmarginal vid beräkningar av erforderligt 

nybildningsområde har det framtida grundvattenuttaget i berg ansatts till 10 000 

l/dygn. 

Grundvattenbildning och vattenbalans 

Vattenbalansen beskriver förhållandet mellan den mängd vatten som finns 

tillgängligt i grundvattenmagasinet och uttagets storlek. Med hjälp av uppgifter 

om nederbörd, avdunstning och avrinning kan man uppskatta 

grundvattenbildningen i området. Utifrån mängd uttaget vatten och 

grundvattenbildningen beräknas hur stor infiltrerbar markyta som behövs för att 

tillräckligt mycket vatten ska nå grundvattenmagasinet i berg och så småningom 

uttagsbrunnarna i området. Denna yta motsvarar den minsta 

grundvattenbildningsyta som krävs för grundvattenuttaget.   

Nettonederbörden utgör den mängd vatten som efter avdunstning 

(evapotranspiration) från mark och växter finns tillgänglig för att bilda 

grundvatten. Enligt SMHI:s Vattenwebb och SMHI:s HYPE-modell4 var 

nederbörden mellan åren 1991-2020 i delavrinningsområdet5 740 mm/år. 

Evapotranspirationen under samma period uppges vara 487 mm/år vilket ger en 

nettonederbörd/avrinning som uppgår till 253 mm/år. 

Hur stor del av nettonederbörden som kan bilda grundvatten i berg bestäms av 

markens förutsättningar för infiltration. Infiltrationskoefficienten i berg påverkas 

bland annat av överlagrande jordart, förekomst och egenskaper i eventuella 

grundvattenmagasin i jord samt hur uppsprucket berget är. Även 

grundvattenytans trycknivå i berg samt dess relation till grundvattnets trycknivå i 

jord har betydelse för grundvattenbildningen. I kristallint berg brukar 

nybildningen ansättas till 50-100 mm/år där ofta värdet 50 mm/år används.  

Ett konservativt lågt värde på infiltrationskoefficienten i berg kan ansättas till 

10% av nettonederbörden6 vilket i Suntorp skulle innebära en 

grundvattenbildning till berg som uppgår till ca 25 mm/år.  

För beräkning av nödvändig nybildningsareal för nuvarande och ev. framtida 

grundvattenuttag görs sammanfattningsvis följande antaganden: 

• Nettonederbörd 253 mm/år 

• Grundvattenbildning till berg: 25,3 mm/år 

• Nuvarande grundvattenbortledning ur berg: 4 550 l/dygn 

• Framtida grundvattenbortledning ur berg: 10 000 l/dygn 

 

Med ovanstående antagande beräknas nödvändig nybildningsarea till 0,14 km2 

vilket motsvarar en cirkel med radien ca 215 meter.  

Grundvattenbortledningen är väl tilltagen och grundvattenbildningen i berg 

sannolikt större än antaget värde på ca 25 mm/år vilket innebär att det inte 

krävs en så stor yta för grundvattenbildning som beräknats ovan. 

I Figur 3 visualiseras beräknad erforderlig nybildningsarea för ett 

grundvattenuttag av 10 m3 ur berg. Syftet med figuren är att visualisera 

 
4 SMHI. (2020) Avrinningsdata. Hämtat från: https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ 

 
5 Delavrinningsområde SUBID 4732 
6 Knutsson, Morfeldt. Grundvatten, teori och tillämpning (1995)AB Svensk Byggtjänst. 
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områdets storlek i jämförelse med övrig tillgänglig markyta för 

grundvattenbildning.  

 

Figur 3: Beräknat behov av storlek på nybildningsarea för grundvattenuttag med 10 m3/d ur berg 

redovisas med blå cirkel, planområdet redovisas med streckad svart linje. Observera att syftet med 

bilden och placeringen av nybildningsareans storlek inte är att redovisa läget för nybildningsområde 

till nuvarande och kommande brunnar utan syftar endast till att visualisera och få en uppfattning av 

storleken på erforderlig nybildningsyta mot övriga tillgängliga ytor som också bidrar till områdets 

storskaliga grundvattenbildningen.   

Slutsats och rekommendationer 

Utförda vattenbalansberäkningar tyder på att det råder goda förutsättningar för 

att utföra ersättningsbrunnar i berg om privata schaktbrunnar i jord skulle 

påverkas av minskad nybildning av grundvatten till följd av hårdgörning inom 

planområdet.  

Det har påträffats PFAS-förorening i jord och grundvatten i jord inom de 

sydvästra delarna av planområdet. Det huvudsakliga källområdet har 

identifierats till ett område kring E20 i höjd med planområdets mitt som är 

orsakad av användning av brandsläckningsskum i samband med en 

tankbilsolycka 2003. Ett visst bidrag från lakvattenspridning från Bångahagens 

avfallsanläggning kan i dagsläget inte uteslutas.  

PFAS i berggrundvatten har inte undersökts. Uppmätta halter av PFAS i 

grundvatten i morän är i dagsläget så pass låga att risken för spridning av 

oacceptabla halter av PFAS till berggrundvatten sannolikt är liten. Om halterna i 

grundvatten i morän ökar över tid innebär det en ökad risk för påverkan på 

berggrundvatten. Ett ökat grundvattenuttag ur berg ger dessutom en ökad 

teoretisk risk för att förorening ska nå och spridas vidare i bergets spricksystem. 

Provtagning och analys av PFAS i ett urval av befintliga bergbrunnar 

rekommenderas innan ersättningsbrunnar i berg utförs.  


