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Omslagsbilden: Installation av utrustning för automatisk mätning grundvattennivå.  

Foto: Fredrik Theolin, SGU  



 
 

Förord 

Grundvattennivåövervakningen i Sverige bedrivs både nationellt, regionalt och lokalt. Den nationella 

miljöövervakningen av grundvattennivåer ansvarar SGU för och på regional nivå bedrivs den i form av 

två gemensamma delprogram, ”Grundvattennivåer i Norrland” och ”Grundvattennivåer i områden 

med risk för överuttag”. På lokal nivå finns nivåövervakning t.ex. vid kommunala dricksvattentäkter. 

En mer samordnad grundvattennivåövervakning efterfrågas för att få en mer effektiv övervakning 

och kunna leva upp till olika krav som ställs i samhället.  

Utvärderingen av det gemensamma delprogrammet ”Grundvattennivåer i områden med risk för 

överuttag” som rapporterades 2015 utmynnade i ett antal sammanfattande slutsatser och förslag. 

Bland annat konstaterades att möjligheter att slå samman de två gemensamma delprogrammen för 

grundvattennivåövervakning bör utvärderas separat i en sammantagen utvärdering av både den 

nationella nivåövervakningen och dessa två delprogram. I en sådan utvärdering bör också ingå en 

studie av möjligheter att använda nivådata från olika typer av egenkontroll.  

Denna rapport är en fortsättning på utvärderingen av det gemensamma delprogrammet 

”Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag”. I den här rapporten redovisas en utvärdering 

av både de gemensamma delprogrammen ”Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag” 

och ”Grundvattennivåer i Norrland” tillsammans med den nationella nivåövervakningen, SGUs 

Grundvattennät. Avsnittet ”Krav och behov angående nivåövervakning” har hämtats från Lundmark 

(2016). Arbetet har utförts av SGU på uppdrag av Länsstyrelsen Jämtlands län. Länsstyrelserna i 

Jämtlands och Skåne län har inom ramen för deras projektledarskap för de gemensamma 

delprogrammen varit delaktiga i utvärderingen och samrådan har skett kontinuerligt med SGU under 

arbetets gång. 
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Sammanfattande förslag inför framtida övervakning av grundvattennivåer 

- Nya stationer bör etableras i delar av landet där övervakning saknas. 

- Nya stationer bör etableras för att uppfylla behoven inom vattenförvaltningen. Detta 

förutsätter en väl genomförd kartläggning, riskbedömning och att grupperingen av 

vattenförekomster ses över för att identifiera behovet av övervakning. 

- Nya stationer bör etableras för övervakning av berggrundens grundvatten, särskilt i kustnära 

områden. 

- Nya stationer bör etableras i områden med grundvattenberoende ekosystem. 

- Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet bör i ökad omfattning beaktas vid etablering 

av nya stationer. 

- Övervakning med både automatisk mätning och dataöverföring inom den nationella 

nivåövervakningen fungerar väl och denna teknik bör prioriteras vid etablering av nya 

stationer. 

- Regional nivåövervakning bör om möjligt utföras med automatisk överföring av data vilket 

kan ske i samverkan med SGU för att möjliggöra tillgång till data i realtid. 

- Problemet med att hitta lämpliga platser för mätningar kvarstår och SGU bör samverka med 

länen för att finna lämpliga mätplatser. 

- Möjligheter till gemensam upphandling mellan länen och SGU bör prövas. 

- Användningen, dvs. både begränsningar och möjligheter, med användningen av SMHIs 

modell S-Hype bör kommuniceras och eventuellt utvärderas. 

- Möjligheter att presentera och utvärdera data bör finnas på SGUs webbplats. 

- Dataflöde från kommunal vattenförsörjning och andra verksamhetsutövare behöver 

utvecklas. 

- Övervakningen bör i ökad omfattning anpassas till att följa klimatförändringar. 

- De två gemensamma delprogrammen ”Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag” 

och ”Grundvattennivåer i Norrland” föreslås gå samman och utforma ett enda gemensamt 

delprogram för regional övervakning av grundvattennivåer. 
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Krav och behov angående nivåövervakning 

Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet – preciseringar kopplade till grundvattennivåer 

Behov av grundvattennivåövervakning kommer in i två av de sex preciseringarna för ”Grundvatten av 

god kvalitet”. En precisering tar upp kravet om god kvantitativ grundvattenstatus i de 

grundvattenförekomster som omfattas av vattenförvaltningsförordningen (2004:660). En annan 

anger att grundvattennivåerna ska vara sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, 

markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer. Denna precisering 

omfattar allt grundvatten, även det som finns utanför de avgränsade grundvattenförekomsterna 

inom vattenförvaltningen. I målmanualen för miljökvalitetsmålet har förtydliganden för 

preciseringarna tagits fram (SGU 2014a). Till preciseringen om grundvattennivåer finns följande tre 

förtydliganden: 

1. Effekten på grundvattennivåer orsakade av mänsklig mark- och 

vattenanläggningsverksamhet är kända och motverkas genom förebyggande och 

riskreducerande åtgärder. 

2. Klimatförändringars effekt på grundvattennivåer ska utvärderas regelbundet.  

3. Påtagliga effekter på djur- och växtliv genom förändringar av grundvattennivåer orsakade av 

människan ska undvikas.  

Nya indikatorer och uppföljningsmått behöver knytas till dessa förtydliganden. 

Metoder för bedömning av grundvattnets tillstånd med avseende på kvantitet och grad av påverkan 

finns beskrivet i Bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013). Sex olika metoder presenteras: 

1. Bedömning om grundvattenuttag överskrider grundvattenbildning. 

2. Bedömning av naturlig grundvattennivå i olika delar av landet. 

3. Bedömning av om enstaka observationer av grundvattennivån ligger inom naturligt 

variationsmönster.  

4. Bedömning av grundvattenmagasinets relativa fyllnadsgrad och sannolikheten för att 

grundvattennivån vid annat tillfälle ligger högre respektive lägre än vid mätningen. 

5. Bedömning av förändringar i t.ex. källflöden, artsammansättning i våtmarker m.m. 

6. Analys av tidsserie för bedömning av påverkan på grundvattennivån.  

Visar vattenbalansberäkningar (metod 1) att risken för påverkan är stark så indikerar detta att 

övervakning av grundvattennivåer bör ske. Metoderna 2-4 används idag för de nivåmätningar som 

görs inom den nationella miljöövervakningen. Metod 5 kan vara intressant för att bedöma påverkan i 

t.ex. grundvattenberoende ekosystem som alternativt till nivåövervakning. Analys av tidsserie för 

bedömning av påverkan på grundvattennivån (metod 6) förutsätter tillgång till referensdata från 

längre tidsserier från liknande grundvattenmiljö och region så att jämförelser kan göras.  

Vattendirektivets krav på grundvattennivåövervakning 

Av SGUs föreskrifter om övervakning av grundvatten (SGU-FS 2014:1) framgår att program för 

kvantitativ övervakning behöver upprättas för att kunna bedöma den kvantitativa statusen och 

upptäcka trender hos grundvattnets nivåvariationer. 
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 Övervakning av grundvattennivåer ska ske för: 

- grundvattenförekomster utsatta för risk att inte nå eller bibehålla god kvantitativ status, 

- grupp av grundvattenförekomster som inte bedömts vara utsatta för sådan risk. 

Grundvattennivån i förekomster utsatta för risk  ska övervakas i tillräckligt antal representativa 

övervakningsstationer och mätfrekvensen ska vara minst en gång per månad i pormagasin och minst 

två gånger per månad i sprickmagasin. För att utvärdera grundvattennivådata rekommenderas även 

att uppgift om uttagsmängder av grundvatten i förekomsten och vattenflöden i källor samlas in. 

Analys av relevanta kemiska parametrar i förekomster där det bedöms finnas risk att god kvantitativ 

status inte uppnås är en frivillig parameter för kvantitativ övervakning.  

Grundvattenförekomster som inte är utsatta för risk behöver bara följas upp översiktligt under 

förvaltningscykelns gång, så länge inte nya, oförutsedda mänskliga ingrepp ändrar förutsättningarna. 

Grundvattenförekomster utan risk kan därför grupperas och respektive grupp kan representeras av en 

station som mäts en gång per år. 

Krav på kvantitativ övervakning kan också finnas för grundvattenförekomster i skyddade områden: 

- där uttag av dricksvatten överskrider 10 m3/dygn eller distribueras till fler än 50 personer,  

- som ingår i områden som är fastställda som nitratkänsliga, 

- som helt eller delvis omfattas av Natura 2000-område. 

Ordinarie övervakning av kemisk och kvantitativ grundvattenstatus ska i skyddade områden 

kompletteras med mätningar som är relevanta för orsakerna till att skydden är upprättade. 

Grundvattenförekomster i skyddade områden kan precis som övriga ingå i en grupp av förekomster 

om det finns förutsättningar för gruppering (SGU, 2014b). De Natura 2000-områden som berörs är 

sådana områden där floran eller faunan är beroende av grundvattnets kvantitet eller av 

grundvattnets specifika kvalitet.  

Grundvattennivå är också en rekommenderad övervakningsparameter som stöd för utvärdering av 

grundvattenkemiska data vid kontrollerande övervakning.  

I SGUs vägledning för vattenförvaltning av grundvatten (SGU, 2014b) finns ytterligare förtydliganden 

kring hur föreskrifterna ska tolkas.  

Grundvattennivåövervakning i recipientkontroll och vattendom 

Kommunala vattentäkter eller andra vattenuttag för t.ex. bevattning eller snötillverkning kan ha 

vattendom på uttaget. För dessa kan det i vissa fall finnas krav på grundvattennivåmätningar. 

Utsökning av vattendomar kan göras ur Miljöboken.  

Inom verksamhetsutövares egenkontroll eller kontrollprogram finns grundvattennivåövervakning 

med för vissa verksamheter. Exempel på sådana verksamheter kan vara olika typer av miljöfarliga 

verksamheter, infiltrationsanläggningar för avloppsvatten, materialtäkter, avslutade deponier, vissa 

förorenade områden. Information om sådana nivåmätningar finns hos tillsynsmyndigheten. Havs- 

och vattenmyndigheten har i sitt regeringsuppdrag beskrivit hur den vattenanknutna 

recipientkontrollen bättre ska kunna samordnas med den regionala och nationella 

miljöövervakningen. Ett av förslagen som detta utmynnade i är att skapa förutsättningar för att öka 
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tillgängligheten av de data som samlas in genom verksamhetsutövares egenkontroll av 

vattenrecipienten. En ny vägledning om egenkontroll av vattenrecipienten och uppdatering av 

undersökningstyperna för miljöövervakning av vatten föreslås också för att öka samordningen och 

kvalitetssäkra data.  

SGU har också utrett möjligheten att samla in grundvattenanalyser som gjorts inom undersökningar 

av förorenade områden och inom kontrollprogram för miljöfarliga verksamheter för att skapa en 

nationell databas (SGU, 2014c). Även om utredningen gällde analysdata för grundvattenkvalitet så är 

frågeställningarna desamma för insamling av grundvattennivådata. 

Pågående nivåövervakning 

Den pågående övervakningen av grundvattennivåer som berörs inom detta arbete är SGUs nationella 

övervakning av grundvattennivåer (Grundvattennätet) och den regionala övervakningen som till stor 

del sker inom de två gemensamma delprogrammen ”Grundvattennivåer i områden med risk för 

överuttag” och ”Grundvattennivåer i Norrland”. I ”Grundvattennivåer i Norrland” har nivådata 

hämtats in från kommunal övervakning i anslutning till vattentäkter (figur 1).   

Inom den nationella övervakningen pågår för närvarande en utbyggnad av stationer med både 

automatisk mätning och överföring av data till SGUs databaser och redovisning i form av öppna data. 

Vid slutet av år 2016 bedöms ca 70 av totalt ca 300 observationsrör vara utrustade med automatisk 

mätutrustning. De övriga observationsrören mäts manuellt med klucklod två ggr per månad och 

uppmätta nivåer registreras via webbgränssnitt till SGUs databas. Inom den regionala övervakningen 

används utrustning för automatisk mätning och lagring av data men inte med automatisk 

dataöverföring. Överföring av data sker istället vid fältbesök då data förs över till PC och därefter till 

databas. Detta innebär att nivådata inte blir tillgängliga i realtid jämfört med den nationella 

övervakningen. En orsak till att automatisk överföring av data inte har använts är en tillkommande 

inköpskostnad av ca 5000 – 8000 kr per station för automatisk överföring samt tillkommande 

abonnemangskostnad om ca 50 kr per månad.  Detta kan vägas mot kostnad för fältbesök och 

manuell överföring av data inom den regionala övervakningen. En möjlighet som bör undersökas i 

samband med etablering av stationer inom den regionala övervakningen är att SGU eventuellt kan 

bidra med tillkommande kostnad för etablering av en station med automatisk dataöverföring av 

data. Därmed blir data tillgängliga i realtid och kostnaden minskar för fältbesök och manuell tömning 

av data från logger till PC. Det bör också påpekas att den tillkommande kostnaden för mätutrustning 

med automatisk dataöverföring numera är betydligt lägre än för några år sedan. 

I den nationella nivåövervakningen vid SGU redovisas varje månad grundvattennivåer i små och stora 

grundvattenmagasin. Mätresultaten från små, snabbreagerande, grundvattenmagasin, härrör främst 

från observationsrör i morän. Nivåvariationerna i morän samvarierar tämligen väl med 

nivåvariationer i sprickigt berg, främst så kallat urberg, vilket innebär att data kan användas som 

referens för flertalet enskilda brunnar i både jord och berg. En sammanställning visar att tätheten 

varierar mellan olika delar av landet (figur 2). I figuren redovisas stationerna med cirklar som har 

radien 30 km. 30 km kan betraktas som ett grovt mått på den rumsliga representativiteten för små 

magasin (Länsstyrelsen Skåne, 2015).  



6 
 

De stora, långsamreagerande, grundvattenmagasinen utgörs främst av isälvsavlagringar men 

nivåvariationerna kan även samvariera med andra grundvattenmagasin, exempelvis vissa 

sedimentära bergarter. Data från de stora grundvattenmagasinen kan ofta användas som 

referensmaterial för både den allmänna vattenförsörjningen och för grundvattenförekomsterna 

utpekade i vattenförvaltningen. Merparten av de utpekade förekomsterna utgörs av förekomster i 

isälvsavlagringar. Även för de stora grundvattenmagasinen kan noteras varierande täthet mellan 

olika delar av landet. I figuren redovisas stationerna med cirklar med radien 50 km som är ett grovt 

mått på räckvidden hos representativiteten för stora magasin (Länsstyrelsen Skåne, 2015). 

 

Figur 1. Stationer inom SGUs Grundvattennät (Nationell nivåövervakning), regional nivåövervakning 

samt övervakning i anslutning till kommunala vattentäkter som utförs i anslutning till det 

gemensamma delprogrammet ”Grundvattennivåer i Norrland”. De kommunala vattentäkterna har 

dock inte inkluderats i övriga sammanställningar.   
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Figur 2. Stationer i SGUs Grundvattennät som ingår i presentationen av månadens 

grundvattensituation för små respektive stora magasin. 

Enligt SGUs föreskrifter SGU-FS 2014:1, 16 § - 20 §, ska övervakning av grundvattennivåer utföras i de 

grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster som utpekats inom 

vattenförvaltningen. I Figurerna 3-5 framgår att sammanlagt 58 av de 3311 utpekade förekomsterna 

inom vattenförvaltningen har regional eller nationell övervakning. Grundvattennivåerna i en 

förekomst kan dock även representera omgivande förekomster. En rumslig räckvid av 50 km kan vara 

ett grovt mått representativiteten hos grundvattennivåer hos stora, långsamreagerande 

grundvattenmagasin som är typiska för opåverkade förekomster inom vattenförvaltningen. Enligt 

föreskrifterna kan en station representera en grupp av förekomster om de inte är utsatta för risk. En 

radie om 50 km från övervakningsstationerna innebär att ytterligare 1890 förekomster kan sägas ingå 

i nuvarande övervakningsprogram, dvs. sammanlagt 1948 förekomster, vilket är en majoritet av de 
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utpekade förekomsterna. Detta innebär att befintliga stationer till stor del kan representera 

förekomsterna som inte är utsatta för risk. En jämförelse med antal stationer enligt befintlig 

gruppering av förekomster visar att huvuddelen av grupperna saknar nivåövervakning (figur 6).  

Av de 37 riskklassade förekomsterna som bedömts vara utsatta för risk att inte uppnå god kvantitativ 

status har 7 st övervakning (figur 7). Merparten, 24 st, av de riskklassade förekomsterna saknar 

övervakning. Enligt SGU-FS 2014:1, 18 § ska förekomster som är utsatta för risk övervakas 

månatligen.  

Vad gäller fördelningen av stationer så är 87 av de 321 stationerna i den nationella övervakningen 

belägna i förekomst (figur 8). Av sammanlagt 24 stationer inom regional övervakning är 23 stationer 

belägna i förekomst.  

 

 

 

Figur 3. Stationer i regional och nationell övervakning i förekomst. Stationer i riskklassade 

förekomster samt stationer lokaliserade i förekomst som inte är riskklassade. 
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Figur 4. Stationer inom nationell och regional miljöövervakning med pågående nivåmätning inom 

förekomst samt förekomster inom 50 km radie (blå) och utanför 50 km radie (röd). 

 

Figur 5. Antal utpekade förekomster inom vattenförvaltningen som har övervakning av 

grundvattennivå. 
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Figur 6. Antal förekomstgrupper med och utan övervakning av grundvattennivå. 

 

 

Figur 7. Antal riskklassade förekomster med övervakning av grundvattennivå. 

 

 

Figur 8. Antal stationer belägna inom eller utanför utpekade förekomster inom vattenförvaltningen. 
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En möjlighet kan vara att använda övervakning som antagligen utförs i anslutning till de flesta större 

vattentäkter. Enligt uppgifter från SGUs Vattentäktsarkiv så finns 966 vattentäkter i förekomster 

(figur 9). Erfarenheter kan användas från insamlandet av nivådata från det gemensamma 

delprogrammet ” Grundvattennivåer i Norrland”. Inom detta delprogram genomfördes en 

inventering av nivåövervakning i anslutning till kommunala vattentäkter. Av inventeringen framkom 

att 27 av 55 kommuner övervakar grundvattennivåer vid sammanlagt 55 vattentäkter. 

Övervakningen varierar avsevärt vad gäller antal observationsrör per vattentäkt, mätfrekvens och 

metoder för lagrang av data. Andelen övervakade vattentäkter inom de berörda länen kan genom 

extrapolering tolkas som att grundvattennivåer övervakas vid ungefär hälften av landets vattentäkter 

som ligger i förekomster.  

 

 

Figur 9. Antal förekomster med minst en vattentäkt enligt SGUs Vattentäktsarkiv. Totalt ingår 3311 

förekomster. 

Ett generellt behov av utökad övervakning finns i olika delar av landet, exempelvis på Gotland och 

Öland, delar av Dalarnas och Värmlands län samt flertalet av Norrlandslänen. Ett behov finns också 

för ökad övervakning av grundvattnet i berggrunden, särskilt i kustnära områden. Endast 10 stationer 

i den nationella övervakningen finns etablerade i berg.  

I de nya bedömningsgrunderna för grundvatten (SGU, 2013) så är landet indelat i tio regioner och sex 

typer av provtagningsplatser. I de nya bedömningsgrunderna är grundvattenrör en egen typ av 

provtagningsplats ”4. Grundvattenrör (vanligen borrade i jordlager)”, vilket innebär att samtliga 

stationer inom den nationella övervakningen finns inom denna typ av provtagningsplats. I de tidigare 

bedömningsgrunderna för grundvatten (Naturvårdsverket, 1999) användes grundvattenmiljöer: 

1. Kristallin berggrund 

2. Sedimentär berggrund 

3. Morän och svallsediment 

4. Isälvsavlagringar 
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Den nationella nivåövervakningen utgör ett värdefullt stöd för bedömningar och stationerna finns 

representerade i samtliga regioner. Typmiljöerna 3, 4 och 5 är tämligen väl representerade i den 

nationella övervakningen. I berggrund, typmiljö 1 och 2, finns endast tio stationer i den nationella 

nivåövervakningen etablerade. Detta understryker behovet av att etablera fler stationer för 

övervakning i berggrund. 

Enligt beräknade klimatförändringarna så kommer grundvattenbildningen och grundvattennivåerna 

att förändras på olika sätt i olika delar av landet (Vikberg m.fl., 2015). I landets sydöstra delar 

beräknas grundvattenbildningen minska medan den beräknas öka i övriga delar av landet. Vidare 

kommer den varma årstiden att förlängas vilket innebär en längre period med liten 

grundvattenbildning och sjunkande grundvattennivåer. Nivåövervakning bör därför utökas i sydöstra 

Götaland inkl. Öland och Gotland. Även kustnära områden med liten magasinerande förmåga som är 

känsliga för längre perioder med torka bör få ökad övervakning, exempelvis berggrundens 

grundvatten de östligaste delarna av Svealand. 

I miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet finns preciseringar med behov av övervakning av 

grundvattennivåer. Behov angående klimatförändringar är berörda samt nivåövervakning i 

grundvattenberoende ekosystem. Nivåövervakning med fokus på grundvattenberoende ekosystem 

utförs i dagsläget inte inom den nationella övervakningen vilket bör beaktas i framtida prioriteringar.  

Behov av utökad övervakning för vattenförvaltningens behov finns särskilt i de förekomster som 

bedömts vara utsatta för risk. Möjlighet att utplacera representativa rör kan finnas genom att använd 

råd och rekommendationer i Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna (2011). Befintliga stationer 

kan till stor del representera förekomsterna som inte är utsatta för risk. I stora delar av Norrland 

finns dock behov av att etablera representativa stationer i förekomster. Ett stort antal grupper av 

förekomster saknar nivåövervakning. Detta kan delvis förklaras av att grupperingen huvudsakligen 

bygger på kemisk status. Behov finns av att gruppera förekomsterna utifrån kvantitativ status, främst 

för att kunna utföra övervakning som representerar grupper av förekomster (SGU-FS 2014:1, 19 §). 

Etablering av rör, drift och leverans av data 

Arbetsformer 

Genomförande av grundvattenövervakningen kan grovt betraktat delas upp i olika faser, oavsett 

vilken typ av övervakning som är aktuell:  

- Inventeringsfas 

- Etableringsfas  

- Drift, inkl. dataöverföring till databas 

- Mottagning och förvaltning av data i lämplig databashanterare 

- Tillgängliggörande och rapportering av data 

Inom den regionala nivåövervakningen har inventering av stationer, etablering av grundvattenrör, 

drift och datainsamling vanligtvis utförts separat inom varje län. De praktiska problem har berörts 

tidigare, dvs. svårigheter att hitta lämplig plats för etablering av observationsrör, praktiska 

svårigheter med driften som delvis beror på att arbetsinsatserna utförs alltför sällan för att bli 
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rutinmässiga. Exempelvis kan det innebära att det uppstår långa startsträckor vid varje tillfälle för att 

genomföra olika arbetsmoment. 

En möjlighet är att flera län kan samverka med gemensam personalresurs för att genomföra 

grundvattenövervakning. En fördel är att ett mindre antal personer under en större del av sin 

arbetstid kan vara verksamma med nivåövervakning. Därmed blir arbetet mer rutinmässigt, lättare 

att genomföra och de olika arbetsmomenten kan vid varje tillfälle genomföras utan nämnvärd 

startsträcka. 

En annan möjlighet är att SGU får i uppdrag att utföra grundvattenövervakningen åt länen. Detta kan 

genomföras på olika sätt. En möjlighet kan vara att SGU, i samverkan med länen, genomför hela 

övervakningen, inkl inventering av möjliga stationer, etablering, drift och datahantering. En annan 

variant kan exempelvis vara att SGU är delaktiga vid etableringen och har en stödjande funktion vid 

driften som utförs av länen. 

Upphandling av utrustning 

Upphandling av mätutrustning, främst utrustning för automatisk mätning av grundvattennivåer 

utförs vanligt separat, där enstaka län genomför upphandling, medan exempelvis SGU upphandlar för 

sin verksamhet. Möjligheter finns dock att samordna upphandlingen. En möjlighet kan vara att flera 

län tillsammans med SGU genomför en samordnad upphandling. Här finns exempelvis möjlighet att 

länen och SGU tar fram och använder ett gemensamt ramavtal. Fördelarna bedöms vara att 

kostnaden för varje enhet minskar samt att länen och SGU får samma utrustning vilket innebär 

samordningsvinster vad gäller kompetens och praktisk hantering. Gemensam upphandling är dock 

inget säkert tillvägagångssätt för att alltid få samma leverantör av utrustning. Exempelvis kan olika 

leverantörer vinna budgivningen vid olika tillfällen.  

Dataflöden, databaser och tillgängliggörande av data 

I det nuvarande avtalet för datavärdskap ingår den regionala nivåövervakningen. Länen har hittills 

använt sig av ”halvautomatiska” stationer dvs. mätning och lagring av data på plats. Överföring får då 

ske genom att hämta data i samband med fältbesök varefter data kan levereras till SGU till skillnad 

från automatiska stationer som även inkluderar automatisk överföring av data till databas. 

Valideringstjänst i likhet med den som används för övervakning av grundvattenkvalitet kan vara 

aktuell, både för länens insamling av data från olika aktörer och för SGUs insamling av data från 

länen. Om länen och SGU gör en gemensam upphandling så ökar möjligheten att använda samma 

tekniska lösningar vilket innebär att samma leverantör kan användas och att samma mjukvara kan 

användas för hantering av dataflöde. Data kan exempelvis skickas som csv-filer eller excelfiler enligt 

specificerade format. 
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Redovisning av data kan grovt betraktat delas upp i beskrivande presentationer och i utvärderande 

presentationer. Oavsett vilken typ av rapportering och redovisning som efterfrågas så bör ett 

gemensamt webbaserat verktyg eftersträvas. Fördelarna med ett sådant verktyg är exempelvis att 

utvärdering utförs på likartade sätt och alla berörda ska kunna redovisa och utvärdera data. Om ett 

webbverktyg ska utvecklas år det viktigt att samtliga berörda ska kunna bidra med synpunkter och 

behov.  

Redovisningar för ytvatten finns i dagsläget tillgängliga på SMHIs vattenwebb. Eftersom 

grundvattennivåer som beräknas med S-Hype redovisas på SMHIs vattenwebb så kan även uppmätta 

nivåer redovisas tillsammans med de beräknade nivåerna. Det finns möjligheter att delvis använda 

de metoder för visualisering och redovisning som finns på SMHIs vattenwebb för ytvatten. 

På SGUs webbplats finns möjligheter ladda ned samtliga uppmätta nivådata inom den nationella 

nivåövervakningen samt att få information om egenskaper hos de platser där nivåmätningar utförs. 

Behov finns att visualisera resultaten av mätningarna. I följande avsnitt presenteras olika möjligheter 

att redovisa resultaten av nivåmätningarna. 

Beskrivande redovisning 

Visualisering kan utföras på flera olika sätt. Den enklaste varianten är en graf som visar 

grundvattennivåer över tiden för ett eller flera observationsrör (figur 10). Figuren kan kompletteras 

med trendlinje (riktningskoefficient) samt konfidensintervall som beräknats med regressionsanalys. 

Denna typ av redovisning kan vara av intresse vid studier av klimatförändringar (figur 11). 

Uppmätta nivåer kan jämföras med medelvärden, lägsta och högsta nivåer (figur 12). Denna typ av 

redovisning är ett värdefullt stöd som referensmaterial vid påverkansbedömningar. En möjlighet är 

också att redovisa differenser mellan uppmätta nivåer och långtidsmedelvärden per dygn eller per 

månad för att få en uppfattning om över- eller underskott av grundvatten i förhållande till 

normalvärdet (figur 13). Nedan redovisas olika exempel från en station vid Torpshammar i SGUs 

Grundvattennät. 

 

 

Figur 10. Uppmätt grundvattennivå (meter i förhållande till markytan) vid Torpshammar 26:7 i SGUs 

grundvattennät under perioden 1968 – 2015. 
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Figur 11. Uppmätt grundvattennivå (meter i förhållande till markytan) vid Torpshammar 26:7 i SGUs 

grundvattennät under perioden 1968 – 2015 med trend och konfidensintervall. Konfidensintervall 

redovisas både för trendlinjen och för individuella värden.  

 

  

Figur 12. Uppmätt grundvattennivå för perioden 2010 – 2016 tillsammans med månadsvisa medel- 

(grön), min-(röd) och maxvärden(blå) för perioden 1968 – 2015. 

 

 

Figur 13. Skillnad mellan uppmätt nivå och månadsmedelvärden för perioden 1968 – 2015, dvs. 

skillnaden mellan svart och grön kurva i figur 12, för redovisning av över- eller underskott av 

grundvatten.  
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Möjlighet finns också att redovisa grundvattennivåns typiska variation under året. I figur 14 redovisas 

månadsvisa medelvärden för perioden 1968 – 2015.  

Beskrivande statistik kan också redovisas i form av tabeller med medelvärden (år, månad, dygn), 

lägsta någonsin uppmätta nivå per station, lägsta nivå per månad, datum för lägsta nivå, underskott 

(nivå, eller procent fyllnadsgrad) etc.  

 

  

Figur 14. Grundvattnets variation under året. Till vänster redovisas månadsvisa medelvärden 

tillsammans uppmätta nivåer för perioden 1968 - 2015. Till höger redovisas månadsvisa medelvärden 

tillsammans med medel min och max. 

 

Utvärderande redovisning 

Möjlighet finns att redovisa utvärderande statistik med hjälp av exempelvis tidsserieanalys. Inom 

tidsserieanalysen ingår ett antal viktiga komponenter där man brukar hantera den tidsmässiga 

autokorrelationen och uppdelningen i olika variationskomponenter exempelvis trender, regelbundna 

variationsmönster samt slumpmässiga variationsmönster. 

Den tidsmässiga autokorrelationen är ett mått samvariationen mellan olika tidpunkter och har stor 

betydelse både för planering av mätintervall och vid utvärdering av data. Om korrelationen mellan 

tidsintervall är mycket hög så minskar behovet av täta mätintervall. Hög grad av tidsmässig 

autokorrelation innebär dessutom att det tidsmässiga beroendet mellan observationer är stort vilket 

måste beaktas vid statistiska bearbetningar då man ofta antar att observationer är oberoende av 

varandra. Den tidsmässiga autokorrelationen kan beskrivas av ett autokorrelogram (figur 15). 

Av figuren framgår att en den tidsmässiga autokorrelationen är betydande t o m 1-2 månader (r = ca 

0,5 vid 40 dygn) vilket måste beaktas vid statistiska sammanställningar då man ofta antar att 

observationerna är oberoende av varandra. 
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Figur 15. Den tidsmässiga autokorrelationen för grundvattennivån vid Torpshammar, station 26.7. 

Efter ca 100 dygn har autokorrelationen planat ut och är nära noll. 

 

Det årliga variationsmönstret kan beskrivas genom att använda fourieranalys och redovisas i form av 

ett spektrogram (figur 16). Metoden bygger på att variationsmönstret delas upp i olika periodlängder 

vilket kan användas som stöd för att karakterisera grundvattenmagasinet. I ett snabbreagerande, 

litet, grundvattenmagasin kan förväntas att kortare periodlängder (vanligtvis halvår och ett år) 

dominerar jämfört med stora magasin där man kan förvänta sig att långa periodlängder (flera år) 

dominerar.  

I det här exemplet kan noteras en tydlig 1-års-variationen och halvårsvariationen vilket är typiskt för 

små, snabbreagerande grundvattenmagasin med höga grundvattennivåer under vår och höst. 

 

 

Figur 16. Spektrogram för Torpshammar, station 26:7 där variationen delas upp i periodlängder. 

Periodlängder för halvår och helår dominerar. 
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Variationsmönstret kan även beskrivas genom att dela upp variation i inomårsvariation och 

mellanårsvariation. Exempelvis kan förklaringsgraden (R2-värdet) för inomårsvariationen beräknas 

som kvoten mellan inomårsvariationen och den totala variationen. Beräkning av kvoten mellan 

kvadratsumman för inomårsvariationen och den totala variationen ger att förklaringsgraden (R2-

värdet) = 0,75. Detta innebär att 75 % av den totala variationen utgörs av variation under året 

(inomårsvariation) och återstående 25 % utgörs av mellan åren. Denna typ av redovisning kan 

användas som stöd för att klassificera stationer exempelvis som snabbreagerande eller som 

långsamreagerande magasin. 

Analys av trender kan utföras med flera olika metoder. Vid trendberäkning av miljöövervakningsdata 

används ofta Mann-Kendallmetoden och Sen-metoden. En fördel med de metoderna är att 

materialet inte behöver ha någon särskild fördelning som exempelvis normalfördelning i samband 

med traditionell regressionsanalys. En annan fördel är en relativ okänslighet för avvikande värden, 

exempelvis enstaka felaktiga värden. I de statistiska sammanställningar av miljöövervakningsdata 

som har levererats av SGU till Vattenmyndigheterna har trender beräknats med Mann-Kendall- och 

Sen-metoden.   

Redovisningarna ovan avser i första hand stationer utan påverkan. Olika möjligheter finns för att 

visualisera och utvärdera eventuell påverkan. En enkel variant är att plotta olika stationer för att 

bedöma om en eller flera stationer är påverkade. Påverkan kan också beräknas, exempelvis genom 

att använda double-mass-metoden samt att jämföra trender mellan påverkade stationer och 

referensstationer. 

Efter etablering av stationer så är det nödvändigt att mäta under en period och därefter utvärdera 

insamlade data. Utvärdering av data är alltså nödvändigt för att bedöma om en etablerad station 

uppfyller syftet med etableringen. Trots ett väl planerat arbete så kan en etablerad station visa sig 

vara oanvändbar för ett visst syfte vilket visar sig först efter en utvärdering av data. 

Platsspecifik information 

Vid utvärdering av data måste platsspecifik information finnas tillgänglig för att bättre kunna förstå 

och förklara nivåvariationerna. Platsspecifika data kan lämpligtvis delas upp i tidskonstanta 

egenskaper som exempelvis jordart, jorddjup, bergart, tillrinningsområdets avgränsning. Egenskaper 

som kan variera över tiden är den omättade zonens mäktighet, vegetation, effektiv nederbörd, 

potentiell avdunstning, samt egenskaper som orsakas av mänsklig aktivitet som exempelvis 

vattenuttag, dränering och markanvändning. Vattenuttagen kan dock vara svåra att få exakta 

uppgifter om. En indikation på stora uttag kan erhållas från SGUs brunnsarkiv och vattendomar.  

Som ett komplement till övervakning av grundvattennivåer kan vattenbalansen beräknas för 

grundvattenförekomster, särskilt för sådana som bedömts vara utsatta för risk. En sådan 

balansberäkning kan utföras med olika grad av komplexitet. En relativt enkel metod finns beskriven 

av Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna (2011). Om resurser finns tillgängliga kan 

grundvattenmodeller, t ex Modflow eller FE-flow användas för att beräkna vattenbalans och 

flödesmönster hos en given förekomst. För att en modell av denna typ ska vara meningsfull att 

använda så måste platsspecifika 3-dimensionella data finnas tillgängliga.  
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S-Hype och modellerade grundvattennivåer 

I SMHIs hydrologiska modell S-Hype beräknas en grundvattennivå i samband med beräkningar av 

ytvattnets flöden. Nivåerna beräknas för olika jordarter i varje delavrinningsområde. I dagsläget finns 

37 000 delavrinningsområden. På SMHIs vattenwebb redovisas beräknade nivåer per dygn för morän 

och isälvsmaterial fr.o.m. år 1961 (figur 17). För närvarande finns beräknade nivåer för morän och 

isälvsmaterial med redovisning av fyllnadsgrad i realtid. Resultaten går att ladda ned som tabeller per 

avrinningsområde i form av årsmedelvärden, månadsmedelvärden och dygnsmedelvärden. Nivåerna 

redovisas som fyllnadsgrad där den lägsta nivån = 0 % och den högsta nivån = 100 %. En redovisning 

av beräknade nivåer i form av absoluta tal, exempelvis meter under markyta eller meter över havet 

bedöms inte vara meningsfullt.  

De beräknade nivåerna är inte kalibrerade mot uppmätta nivåer och de beräknade nivåerna är 

därmed oberoende av de uppmätta. En studie av sambandet mellan modellerade och uppmätta 

nivåer visar på godtagbara likheter och skillnaderna är generellt sett acceptabla (Lagergren, 2014). 

Efter det arbetet har S-Hype utvecklats vidare bl.a. med införandet av jordarten isälvsmaterial.  

Beräknade grundvattennivåer i S-Hype bedöms vara ett värdefullt stöd för bedömning av 

grundvattennivåer som referensmaterial. Eftersom nivåer numera beräknas även för isälvsmaterial 

så kan data i större omfattning användas inom vattenförvaltningen. Vattenförvaltningens behov av 

nivåövervakning (kvantitativ övervakning) regleras av Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter 

om övervakning av grundvatten SGU-FS 2014:1, 16 § - 20 §. För en grov bedömning av 

grundvattennivåerna kan de modellerade nivåerna vara tillräckliga. För platsspecifika, lokala 

bedömningar måste mätningar genomföras. Uppmätta nivåer kan jämföras med de beräknade 

nivåerna efter 1-2 år för att bedöma beräknade nivåernas användbarhet. Om modellerade nivåerna 

samvarierar väl med de uppmätta kan modellerade nivåer användas för fortsatt övervakning med 

enstaka manuella kontrollmätningar. 

Modellerade nivåer kan för varje delavrinningsområde bidra till en bedömning av 

grundvattennivåerna. Det bör dock noteras att flera faktorer som påverkar grundvattennivån inte 

beaktas i S-Hype. Några sådana är topografiskt läge, lagerföljder med olika jordarter, öppet jämfört 

med slutet grundvattenmagasin. I slutna grundvattenmagasin brukar nivåerna släpa efter tid jämfört 

med öppna magasin. På liknade sätt brukar nivåvariationerna i utströmningsområden tidsmässigt 

släpa efter jämfört med inströmningsområden. Den omättade zonens mäktighet har betydelse för 

grundvattennivåerna och beaktas indirekt S-Hype i form av jorddjupsklasser.  

De modellerade nivåerna kan visualiseras på flera olika sätt. Visualisering kommer delvis att påminna 

om visualiseringen för ytvatten. Varje delavrinningsområde kan tilldelas färg beroende på 

fyllnadsgraden och avvikelsen från normalvärdet. Vidare kommer man att kunna få fram 

tidsseriekurva för fyllnadsgraden i varje delavrinningsområde. Möjligheter finns att påverka hur 

beräknade grundvattennivåer ska redovisas. Detta bör ske genom att kontakta SGU. 
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Figur 17. Beräknad fyllnadsgrad för isälvsmaterial. Fyllnadsgrad beräknad med modellerade data för 

perioden 1961 - 2014. 
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Egenkontroll och annan övervakning 

Projekt från olika kontrollprogram och recipientkontroll etc. kan ge ett värdefullt bidrag till 

övervakning av grundvattennivåer. Vattenverksamhet ska regleras via miljödomar från Mark- och 

Miljödomstolen. Grundvattenkontroll, där så är relevant, bör ingå och kontrollprogram upprättas i 

samråd med tillsynsmyndigheten. 

Exempel där verksamheten ofta innebär ansökan om vattenverksamhet och därmed ofta 

övervakning av grundvattennivå:  

- Väg och järnvägsbygge, exempelvis vägskärning, bankning och täta tråg som dämmer 

grundvatten på uppströmssidan. 

- Trafiklösningar med tillfälliga uttag under byggperioden eller kontinuerliga uttag, t.ex. 

planfria korsningar samt gång- och cykelportar. 

- Undermarksbyggande, t.ex. tunnelbyggande, parkeringsgarage. 

- Täktverksamhet främst avseende jord, berg och torv. I synnerhet vid verksamhet under 

grundvattennivån. 

- Oljelager (internt SGU-uppdrag).  

- Gruvor (både dagbrott och undermarksbrytning). 

- Kraftverksdammar (dammkonstruktioner, tryckfall och säkerhetsrutiner). 

Exempel där verksamheten borde, men inte alltid, omfattas av ansökan om vattenverksamhet:  

- Lantbruk (bevattning, större mjölkproducenter och större djurbesättningar). 

- Större vattentäkter och vattenverk (grundvattenuttag, konstgjord grundvattenbildning). 

- Enskild och samfällighetsreglerad vattenförsörjning i eller nära tätbebyggelse. 

- Skidanläggningar (ev. kan konstsnö betraktas som grundvattenresurs vid smältning). 

- Industrier, exempelvis bryggerier och processvatten. 

- Bebyggd miljö: hårdgjorda ytor, dagvattenbortledning, minskad infiltration exempelvis i 

utsatt miljö, som skärgårdsöar. 

- Byggnader under grundvattennivån, exempelvis parkeringsgarage och källare. 

- Akviferlager för värme och kyla där kalla och varma brunnar som körs växelvis - höga och låga 

grundvattennivåer. 

- Våtmarksrestaurering, exempelvis av tidigare dikade områden. 

Organisationer som utför mätningar av grundvattennivåer: 

Trafikverket, kommuner, vattenvårdsförbund, universitet och högskolor, konsultfirmor som utför 

mätningar på uppdrag åt statliga organisationer m fl. 

Recipientkontroll 

Övervakning av grundvatten ingår inte alls eller i mycket begränsad omfattning i recipientkontrollen. 

För närvarande pågår ett regeringsuppdrag till Havs- och Vattenmyndigheten: ”Organisation för god 

datatillgänglighet”, där Havs- och Vattenmyndigheten ska föreslå en organisation och ett system för 

att säkra tillgången på data från de provtagningar och mätningar som görs av verksamhetsutövare 

inom recipientkontrollen. Uppdraget ska genomföras i samverkan med bl.a. SGU. Behovet av att 

inkludera övervakning av grundvattennivåer har framförts.   
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Etablerade nivåstationer inom den regionala miljöövervakningen 

De län som ingår i det gemensamma delprogrammet ”Grundvattennivåer i områden med risk för 

överuttag” samt Hallands och Stockholms län har kontaktats för att redovisa antal etablerade 

stationer för nivåmätning. Resultatet redovisas i nedanstående tabell 1.  

Tabell 1. Antal etablerade stationer för ett antal län i södra delen av landet. 

Län Antal stationer 

Blekinge län 0 (inväntar utrustning) 

Jönköpings län 7 

Västra Götalands län 0 (inväntar utrustning) 

Gotlands län 6 

Kronobergs län 0 

Skåne län 7 

Östergötland 3 

Kalmar län 0 

Hallands län 0 

Stockholms län 1 
 

Utrustningen har av ekonomiska skäl begränsats till mätningar med tryckgivare och logger utan 

automatisk dataöverföring som måste tömmas manuellt i samband med fältbesök. Detta har berörts 

i avsnittet ”Pågående nivåövervakning”. 

Mätresultat från vissa län har levererats till SGU. Mätutrustningen är av samma fabrikat som finns vid 

SGU vilket underlättar överföringen av data till databas eftersom befintliga rutiner vid SGU delvis kan 

användas.  

Former för samverkan 

Samverkan mellan nationell och regional miljöövervakning av grundvattnets kvalitet har utvärderats 

av Sundén m.fl. (2014) och Tunemar (2016). Ett av de viktigare förslagen i rapporterna är införandet 

av ett gemensamt delprogram för alla län där de gemensamma delprogrammen ”Regional 

miljöövervakning av grundvatten påverkat av jordbruk och/eller tätort” och ”Grundvattenkemi i 

Norrland” ingår och därmed slås samman. Det nya föreslagna länsgemensamma delprogrammet 

motiveras bl. a. av ökade samordningsvinster genom att provtagnings- och analysmetoder blir 

likartade, vilket underlättar hantering och utvärdering av data. Inom det gemensamma 

delprogrammet ska både skillnader och likheter mellan län kunna tas tillvara. Vidare föreslås två 

projektledare. SGU föreslås initiera en nationell grundvattenövervakningsgrupp för samverkan och 

stöd inom miljöövervakningen.  

Även för den kvantitativa övervakningen bör ett gemensamt länsöverskridande delprogram införas 

vilket innebär en sammanslagning av nuvarande delprogrammen ”Grundvattennivåer i områden med 

risk för överuttag” och ”Grundvattennivåer i Norrland”. Fördelarna bedöms vara förbättrad 

samordning vid upphandling av utrustning, användning av personal, likartad mätutrustning, 

användning av samma rutiner för dataflöde till SGUs databaser och vidare till öppna data. Ett 
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sammanslaget gemensamt delprogram för kvantitativ övervakning kan också underlätta 

samordningen med SGU och den nationella övervakningen efter som färre aktörer ingår. En nackdel 

med ett gemensamt delprogram kan vara en mer tungrodd organisation och att behov från enstaka 

län inte tas till vara fullt ut. 

Ett nytt gemensamt delprogram bör utformas under år 2017 och kunna påbörjas år 2018. I samband 

med utformningen ett gemensamt delprogram för kvantitativ övervakning bör även samverkan med 

det föreslagna gemensamma delprogrammet för miljöövervakning av grundvattenkvalitet beröras. 

Även olika ansvarsroller bör tas fram. Det finns möjligheter att tilldela ansvar för olika geografiska 

regioner men även för olika ämnesområden. Exempelvis skulle det vara möjligt att tilldela ansvariga 

för övervakning enligt miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och för övervakning enligt 

vattenförvaltning. Frågan om det ska vara en eller flera projektansvariga bör föreslås i samband med 

utformningen av programmet under år 2017.  

Pågående och fortsatta arbeten 

SGUs verksamhet med anknytning till grundvattenberoende ekosystem har resulterat i förslag på 

naturtyper som bör prioriteras i det fortsatta arbetet (Werner och Colliander, 2015). En prioriterad 

naturtyp är rikkärr som behandlas i ett särskilt projekt. Projektet utförs i samverkan mellan SGU och 

Länsstyrelsen Skåne och ingår arbetet med grundvattenberoende ekosystem. En vägledning för 

arbeten med grundvattenberoende ekosystem ska tas fram av SGU senast år 2018. 

Inom SGUs datavärdskap ska former utvecklas för dataflöde från kommunala vattentäkter och 

eventuella andra verksamhetsutövare. En stor andel av de kommunala vattentäkterna har 

nivåövervakning och insamling av data skulle ge ett betydande tillskott till både den regionala och 

den nationella övervakningen. Erfarenheter som har redovisats av Lundmark (2016) visar att 

mätmetoder, mätfrekvens och datahantering varierar avsevärt. Möjligheten finns att utveckla SGUs 

webbtjänst för registrering av manuellt uppmätta data inom exempelvis kommunal nivåövervakning, 

vilket innebär att data blir direkt tillgängliga som öppna data.  

En undersökningstyp för grundvattennivåer kommer att tas fram till år 2017 på uppdrag av Havs- och 

Vattenmyndigheten. Erfarenheter från Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna (2011) kan delvis 

användas som underlag. Även tidigare framtagna rapporter, exempelvis Tremblay (1990), kan bidra 

med underlag för att ta fram en undersökningstyp. 

Utökad övervakning av grundvattennivåer i riskförekomster kommer att genomföras under 

innevarande år på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. 
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