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Abstract 
 
A Study of Groundwater Quality Data from a Perspective of Climate Change 
Emil Fagerström 
 
The chemical quality of groundwater is affected by different processes in its 
surrounding. These can be human activities as well as climatological factors. How 
and to what extent they influence the groundwater quality can be studied by 
examining the development of historical groundwater quality data in relation to 
changes in the climate. This Bachelor thesis aims to study how the quality of the 
groundwater is affected by the climate change. 
 Data of increasing and decreasing trends in changes of different chemical 
parameters have been processed based on material from the Geological Survey of 
Sweden from stations in groundwater aquifers spread out in Sweden. The data 
represent the years 1985-2014 and 1995-2014 and are collected in areas where the 
risk of local pollution is small. The investigated chemical parameters are different 
salts, heavy metals, organic content and physical parameters. In the last 40 years, 
Sweden has been characterized by a warmer climate and higher groundwater levels, 
and climate scenarios predict a similar development but with a lowering of 
groundwater levels in south-east of Sweden.  
 The results show trends that most likely indicate a decrease in deposition of sulfur, 
nitrogen and heavy metals since the end of 1970’s. Measured concentrations of 
sulphate, nitrogen compounds, heavy metals and also conductivity and pH have 
decreased, while alkalinity and organic compounds have increased. Climatological 
factors that have influenced the groundwater are the increased annual mean 
temperature and variation in groundwater levels, which is mainly evident as an 
increased temperature in the groundwater, dilution of salts and an increased organic 
content. 
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change 
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Sammanfattning 
 
En studie av historiska grundvattenkvalitetsdata utifrån ett 
klimatförändringsperspektiv 
Emil Fagerström 
 
Grundvattnets kemiska kvalitet påverkas av olika processer i dess närområde, dessa 
kan vara såväl mänskliga aktiviteter som klimatologiska faktorer. Hur och i vilken 
utsträckning de påverkar grundvattenkvaliteten kan studeras genom att undersöka 
utvecklingen av historiska grundvattenkvalitetsdata i relation till förändringar i 
klimatet. Detta kandidatarbete syftar till att studera hur grundvattnets kvalitet 
påverkas av klimatförändringarna. 
 Data över ökande och minskande trender i förändringar hos olika kemiska 
parametrar har bearbetats utifrån material från Sveriges geologiska undersökning 
från stationer i grundvattenmagasin utspridda i Sverige, detta under åren 1985-2014 
samt 1995-2014 i områden där risk för lokal föroreningsspridning är liten. De 
undersökta kemiska parametrarna är olika salter, tungmetaller, organisk halt och 
fysikaliska parametrar. De senaste 40 åren i Sverige har präglats av ett varmare 
klimat med höjda grundvattennivåer, klimatscenarier förutser en liknande utveckling 
men där grundvattennivåerna kommer sjunka i sydöstra Sverige. 

Resultatet visar på trender som mest sannolikt beror på minskade deposition av 
svavel, kväve och tungmetaller sedan slutet av 1970-talet. Mätvärden för sulfat, 
kväveföreningar, konduktivitet, tungmetaller och pH har minskat, medan dessa för 
alkalinitet och organisk halt har ökat. Klimatologiska faktorer som har påverkat 
grundvattnet är en ökad årsmedeltemperatur och förändrade grundvattennivåer, 
vilket främst syns genom ökande temperatur i grundvattnet samt utspädning av salter 
och en ökad organisk halt.  
 
Nyckelord: Grundvattenkvalitet, grundvattenkemi, grundvattennivå, 
klimatförändringar 
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1. Inledning 
Kvaliteten hos en grundvattenförekomst är beroende av de processer som sker i 
närområdet, såväl genom mänsklig påverkan som klimatologiska förändringar. På 
senare tid har klimatförändringar uppmärksammats som ett resultat av den mänskligt 
påverkade globala uppvärmningen där bland annat utsläpp av växthusgaser har lett 
till en höjning av jordens medeltemperatur med tydliga konsekvenser. Detta kan även 
ses i grundvattnet genom ökade temperaturer och varierade nivåer som kan komma 
att påverka grundvattnets sammansättning. Genom att studera historiska data över 
förändringar i grundvattnets kemiska kvalitet är det möjligt att undersöka eventuella 
samband med klimatförändringarna, men även mer direkta mänskliga aktiviteter som 
utsläpp av föroreningar. 
 Detta arbete kommer inriktas mot att studera förändringar i grundvattnets kemiska 
kvalitet och relatera eventuella samband med klimatscenarier. 
 
1.1 Syfte 
Syfte med arbetet är att sammanställa och utvärdera trender i grundvattnets kvalitet 
samt undersöka om det finns samband med klimatförändringarna. Data från Sveriges 
nationella miljöövervakning har använts och trender har utvärderats för perioderna 
1985-2014 och 1995-2014.  

2. Bakgrund 
Avsnittet har som avsikt att bidra med relevant bakgrundsinformation till arbetet så att 
resonemang i metod, resultat och diskussion framgår mer tydligt. 
 
2.1 Grundvattenmagasin 
Man skiljer mellan snabbreagerande och långsamreagerande grundvattenmagasin 
genom främst storlek, responstid och nivåförändringar. Snabbreagerande 
grundvattenmagasin brukar klassas som små och förekommer främst i morän och 
berg och utgör till största delen enskilda eller mindre vattentäkter, medan 
långsamreagerande grundvattenmagasin uppfattas som större och utgör oftast 
sorterade jordartsformationer som isälvsavlagringar och nyttjas främst som 
kommunala vattentäkter (Vikberg et al., 2015). Responstiden på nederbörd, tiden 
mellan nederbörd och effekten av grundvattenbildning, är mellan några timmar och 
ett par veckor för snabbreagerande magasin och mellan några veckor till månader i 
långsamreagerande. I snabbreagerande magasin kan grundvattennivån variera 1-3 
meter under året medan små flerårsvariationer syns. För långsamreagerande 
magasin är nivåförändringarna 10-20 cm under året och 1-2 meter mellan flera år 
(Ojala et al., 2007). De mindre, snabbreagerande magasinen är alltså mer känsliga 
för årstidsvariationer gällande nederbörd, torka och växters vattenupptag, medan de 
större, långsamreagerande magasinen inte visar på lika stort beroende (Vikberg et 
al., 2015). 
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2.2 Grundvattenregimer 
Förändringar hos grundvattennivån som ett 
resultat av grundvattenbildning och avsänkning 
kan ses genom uppmätta nivåer i olika 
mätstationer runt om i Sverige.  För 
snabbreagerande grundvattenmagasin, vilka 
visar på årstidsvariationer, brukar 
grundvattenregimer upprättas av SGU som 
beskriver olika områden i Sverige där 
hydrologiska och klimatologiska egenskaper är 
likartade. För varje regim upprättas 
regimkurvor där grundvattennivåns 
årstidsvariationer tydliggörs och sammanställs 
för områdets innevarande, liknande magasin 
(Vikberg et al., 2015). Grundvattenbildning 
sker främst under perioder med stor nederbörd 
och liten avdunstning samt under 
snösmältningen medan avsänkning främst 
förekommer under sommaren genom stor 
avdunstning och växters upptag av vatten 
(Grip & Rodhe, 1994). 

Den tredje och senaste regimkartan sedan 
1977 framställdes 2012 och är en uppdaterad 
version baserad på förändringar i klimatet och 
framställd genom grundvattennivåmätningar 
under perioden 1981-2010 (Sveriges 
geologiska undersökning, 2013a). Fyra 
regimer finns uppdagade enligt figur 1. 
 
2.3 Miljömål och vattenförvaltning 
2.3.1 Grundvattendirektivet 
År 2000 inrättades EUs ramdirektiv för vatten 
med avseende att uppnå en hållbar 
vattenförvaltning i alla medlemsländer utifrån 
gemensamma bestämmelser om 
vattenkvalitet och tillgång i olika vattenmiljöer 
(Havs- och Vattenmyndigheten, 2014). Till 
ramdirektivet har även tre dotterdirektiv 
införts varav en behandlar skydd för 
grundvatten mot föroreningar (grundvattendirektivet). Ramdirektivet har även blivit 
implementerat i svensk lagstiftning genom tre författningar: miljöbalken, 
vattenförvaltningsförordningen och länsstyrelsernas instruktion (Sveriges geologiska 
undersökning, 2014b). Figur 2 visar vattenförvaltningens samband. 

Figur 1. Karta över Sveriges 
grundvattenregimer, från regim 1 
i norr till regim 4 i söder, 
modifierad från Sveriges 
geologiska undersökning (2013). 
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Miljöbalken (SFS 1998:808) tillkom 1998 men har ändrats sedan dess och 

behandlar hållbar utveckling för hälsa och miljö. Vattenförvaltningsförordningen (SFS 
2004:660) infördes år 2004 i Sverige för att beskriva hur arbetet med 
vattenförvaltningen ska ske för att uppfylla EUs ramdirektiv och bestämmelserna i 
miljöbalken. Ansvaret över arbetet delas ut enligt förordningen om 
länsstyrelseinstruktion (SFS 2002:864), där varje län har en ansvarig länsstyrelse 
som ansvarar för förvaltning om ingen annan myndighet har angivits för uppgiften. 
 
2.3.2 Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet 
I slutet av 1990-talet introducerade Sveriges riksdag olika miljökvalitetsmål med syfte 
att utveckla arbetet med hållbar utveckling i landet. Dessa behandlar miljöfrågor i 
relation till natur, kultur, hälsa och samhällsplanering men har sedan introduktionen 
utvecklats och förändrats för att bättre anpassas till utvecklingen i Sverige 
(Naturvårdsverket, 2014b). Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet syftar 
enligt Riksdagens definition framtagen av Naturvårdsverket till att ”… ge en säker och 
hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar 
och vattendrag” (2016a). Sex preciseringar är framtagna för att lättare kunna arbeta 
med och följa upp miljökvalitetsmålet om grundvatten, dessa beskrivs i tabell 1 
(Naturvårdsverket, 2012).  
 
  

EUs ramdirektiv för 
vatten

Skydd av 
grundvatten 

(dotterdirektiv)

Prioriterade ämnen 
i ytvatten 

(dotterdirektiv)

Kvalitetskrav på 
kemiska analyser 
(dotterdirektiv)

Vattenförvaltnings-
förordningen Miljöbalken

Länsstyrelsernas 
instruktion

Figur 2. EUs ramdirektiv med tillhörande dotterdirektiv och svenska författningar. 
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Tabell 1. Preciseringar av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. 

Preciseringar av Grundvatten av god 
kvalitet 

Betydelse 

Grundvattnets kvalitet Ska inte begränsa dricksvattenförsörjningen 
God kemisk grundvattenstatus Den kemiska sammansättningen ska inte 

påverka vattenförsörjningen  
Kvaliteten på utströmmande grundvatten God miljö för växt- och djurliv i 

ytvattenområden 
God kvantitativ grundvattenstatus Tillgången ska inte påverka 

vattenförsörjningen 
Grundvattennivåer Nivåerna ska inte påverka vattenförsörjning, 

markstabilitet eller växt- och djurliv negativt 
Bevarande av naturgrusavlagringar Viktiga för dricksvattenförsörjning 

Källa: Naturvårdsverket, 2012 
 

Naturvårdsverkets uppföljningsredovisning (2016c) för 2016 visar på att 
miljökvalitetsmålet om grundvatten av god kvalitet inte kommer kunna nås fram till år 
2020 utifrån de styrmedel och åtgärder som är planerade och att utvecklingen är svår 
att förutse. Vattnets kvalitet och kemiska status är på flera håll i Sverige baserade på 
uppskattningar och därför inte fullt tillförlitliga, men de provtagningar som genomförts 
visar bland annat på relativt höga halter av olika bekämpningsmedel, nitrat och 
tungmetaller. Uppföljningsredovisningen trycker på att grundvattnets betydelse 
behöver tydliggöras mer och övervakningen behöver tillsättas mer resurser för större 
täckta ytor (Naturvårdsverket, 2016c).  

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är ansvarig myndighet för 
miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet vars uppgift är att arbeta efter 
lagstiftningen och tillämpa detta i praktiken genom olika arbetssätt och metoder för 
att minska föroreningar i grundvatten, behålla en god grundvattentillgång och skydda 
växt- och djurliv intill grundvattenförekomster (Naturvårdsverket, 2012).  

 
2.3.3 Vattenförvaltning 
Genom fem föreskrifter har SGU arbetat fram en vattenförvaltningscykel anpassad till 
grundvatten som varar under sex år, se figur 3, där den senaste avslutades 2015. 
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Figur 3. Sexårig vattenförvaltningscykel för grundvatten (Sveriges geologiska undersökning, 
2014b). 

Vattenförvaltningscykeln för grundvatten inleds med en kartläggning av 
grundvattenförekomster där det finns en risk att god grundvattenstatus inte kommer 
kunna nås på grund av mänsklig inverkan gällande kemi och nivå. Därefter pågår 
övervakning av förekomsten för att kunna utveckla lämpliga åtgärder innan cykeln 
når sitt slut och utvärdera dessa. Vid cykelns slut, efter sex år, bedöms huruvida 
grundvattenförekomsterna har uppnått god grundvattenstatus eller inte. Arbetet 
under vattenförvaltningscykeln sammanställs sedan i en förvaltningsplan, för att 
kunna utvärderas och bearbetas inför nästa cykel som då tar vid (Sveriges 
geologiska undersökning, 2014b).  

Bedömningsgrunderna för grundvattnets kemiska kvalitet utgår från Sveriges 
geologiska undersöknings författningssamling och föreskriften om 
miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten, vilken tar upp olika 
kemiska parametrars referensvärden, riktvärden och utgångspunkter för att vända 
trend. En parameters referensvärde motsvarar värden i ostört grundvatten, riktvärdet 
är det högsta värdet som inte bör överskridas och utgångspunkten för att vända trend 
motsvarar en andel av en viss parameters riktvärde vid vilken åtgärder måste utföras 
för att avbryta en stigande trend hos ämnen förknippade med förorening (Sveriges 
geologiska undersökning, 2013b, 2016c). Tabell 2 presenterar ett utdrag av samtliga 
bedömningsgrunder. 
 
  

Kartläggning 
och 

riskbedömning

Övervakning

Framtagande 
av 

miljökvalitets-
normer

Framtagande 
av 

åtgärdsprogram

Status-
klassificering
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Tabell 2. Bedömningsgrunder för grundvatten från Sveriges geologiska undersöknings 
föreskrifter SGU-FS 2013:2 och SGU-FS 2016:1. 

Kemisk 
parameter 

Enhet Riktvärde för 
grundvatten 

Utgångspunkt 
för att vända 

trend 

Referensvärde 

Klorid mg/l 100 50, Västkusten 
75 

18 

Konduktivitet mS/m 150 75 38 
Sulfat mg/l 100 50 25 
Ammonium mg/l 1,5 0,5 0,06 
Nitrat mg/l 50 20 4 
Fosfat mg/l 0,6 0,1 - 
Arsenik µg/l 10 5 1 
Kadmium µg/l 5 1 0,1 
Bly µg/l 10 2 0,5 
Kobolt µg/l - - 0,5 
Krom µg/l - - 1 
Koppar µg/l - - 6 
Nickel µg/l - - 5 
Zink mg/l - - 0,1 

Källa: Sveriges geologiska undersökning, 2013b, 2016c 
 
2.3.4 Övervakning av grundvatten 
År 1966 introducerade SGU Grundvattennätet, ett nätverk av observationsstationer i 
grundvattenförekomster runt om i Sverige, med syfte att studera kvalitativa och 
kvantitativa variationer hos grundvatten i olika geologiska, topografiska och 
klimatologiska miljöer (Nordberg & Person, 1974). 1978 fick Naturvårdsverket 
ansvaret för en nationell miljöövervakning, där SGU fick i uppdrag att genomföra 
övervakningen av grundvatten (Naturvårdsverket, 2015). Liksom Grundvattennätet 
samlar grundvattenstationerna inom den nationella miljöövervakningen in data under 
längre tidsperioder, men för att studera variationer i luftburen miljöpåverkan då 
mätstationerna är belägna i opåverkade områden från lokala föroreningar. Den 
nationella miljöövervakningen kompletteras av en regional miljöövervakning med 
enskilda mätningar genomförda av länsstyrelser. Då EUs ramdirektiv för vatten och 
dotterdirektivet gällande skydd av grundvatten implementerades förstärktes 
miljöövervakningskraven genom att större ytor och fler parametrar krävdes 
undersökas. Mätningarna från den nationella miljöövervakningen täcker nu en större 
geografisk andel av landets yta och sker mer frekvent (Sveriges geologiska 
undersökning, 2016d).  

Under en vattenförvaltningscykel provtas grundvatten i 528 stationer där olika 
kemiska och fysikaliska parametrar tas i beaktning såsom kemiska ämnen, 
grundvattennivå och typ av grundvattenmagasin (Sveriges geologiska undersökning, 
2016d). I de regionala miljöövervakningsstationerna genomförs mätningar inte lika 
regelbundet som i de nationella, utan deras mätningsmetoder, redovisningsmetoder 
och påverkan från föroreningar kan variera. För att kunna arbeta mot 
vattenförvaltningen i större utsträckning genomförs nu ett förslag på samordning 
mellan den nationella och regionala miljöövervakningen, där metoder, redovisning 
och provplatser kommer utarbetas gemensamt (Tunemar, 2016). Några av SGUs 
mätstationer ingår även i en integrerad miljöövervakning, där man mäter in- och 
utflöden av vatten och ämnen i ett mindre område samt hur de påverkar ekosystemet 
i stort (Sveriges lantbruksuniversitet, 2015). All data som samlas in genom 
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miljöövervakningen av grundvatten kontrolleras och tillhandahålls av SGU (Sveriges 
geologiska undersökning, 2016b). 
 Vid SGU finns utöver miljöövervakningen även Vattentäktsarkivet, vilket är en 
databas med analysresultat samlade från vattentäkter och vattenverk runt om i 
Sverige. Vattnet ska tillhöra större allmänna eller större enskilda vattentäkter där 
vattenproducenterna själva skickar in vattenprover till analys och rapporterar 
resultatet med information om vattentäkterna till SGU (Thunholm & Whitlock, 2015). 
2014 fanns fler än 2500 vattenverk registrerade i Vattentäktsarkivet (Sveriges 
geologiska undersökning, 2014a). 
 
2.4 Klimatförändringar 
2.4.1 Klimatscenarier 
I Sverige utvecklas klimatscenarier av klimatmodelleringsenheten Rossby Centre vid 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), med syfte att genom olika 
antaganden och utvecklande av beräkningar förutspå en möjlig utveckling hos 
klimatet (SMHI, 2016a). Dessa utgår oftast från strålningsdrivningsscenarier (RCP-
scenarier) vilka beskriver skillnaden mellan inkommande och utgående 
strålningsenergi utifrån påverkan av mänskliga aktiviteter (Persson, Strandberg & 
Berg, 2015), samt kan anpassas genom distributionsbaserad skalering (DBS-
metoden) till olika hydrologiska modeller genom att korrigera klimatmodellens data 
med tidigare referensvärden (SMHI, 2016b).  

Eklund m.fl. (2015) vid SMHI har genomfört analyser av Sveriges framtida klimat 
genom olika klimatindikatorer utifrån de två RCP-scenarierna RCP4.5 och RCP8.5 
samt tidsperioderna 2021-2050 och 2069-2098 med 1961-1990 eller 1963-1992 som 
referensperiod för att presentera en sammanhängande utveckling av Sveriges klimat 
från 1961-2100, vilket presenteras i tabell 3. 
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Tabell 3. Förenklad sammanfattning av utvecklingen hos fem klimatindikatorer i Sverige 
under tidsperioden 1961-2100. 

1961-2100  RCP4.5 RCP8.5 
Temperatur Årsmedeltemperaturen 

förväntas stiga 3 C̊ 
Störst ökning i norra och 
nordöstra Sverige 

Årsmedeltemperaturen 
förväntas stiga 6 C̊ 
Störst ökning i norra och 
nordöstra Sverige 

Nederbörd Årsmedelnederbörden 
förväntas öka 20-25 % i 
Norrland mot sekelskiften 
jämfört med 
referensperioden, 10-15 % 
ökning i resten av landet 
Störst ökning under 
december-februari i 
Norrlands inland och på 
Västkusten 

Årsmedelnederbörden 
förväntas öka 25-50 % i 
Norrland, 25-30 % på 
Västkusten och Gotland, 
minst ökning i sydöstra med 
omkring 15 % 
Störst ökning under 
december-februari i 
Norrlands inland och på 
Västkusten 

Vattentillgång i vattendrag 15-40 % ökning av 
vattentillgången i Norrland, 
på Västkusten och på 
Gotland, 5 % ökning-20 % 
minskning i sydöst 

Större än 30 % ökning i 
Norrland, större än 20 % 
ökning på Västkusten och 
Gotland, 5 % ökning-30 % 
minskning i sydöst 

Antal dagar med snötäcke 0-10 dagar i sydligaste 
Sverige 

0-10 i dagar i södra och 
östra Sverige 

Havsnivåstigning med 
hänsyn till landhöjning 

0,5-1 m stigning längs 
kusterna i södra hälften av 
Sverige, <0,1-0,4 m stigning 
i norra hälften 

0,5-1 m stigning längs 
kusterna i södra hälften av 
Sverige, <0,1-0,4 m stigning 
i norra hälften 

Källa: Eklund et al., 2015 
 
Skillnaderna mellan RCP4.5 och RCP8.5 utgår från skillnader i utförda åtgärder mot 
en negativ klimatutveckling fram till och med år 2100. RCP4.5 innebär begränsade 
koldioxidutsläpp vilka når sin kulmen omkring 2040, en befolkningsmängd under nio 
miljarder och aktiva åtgärder för miljön som till exempel låg jordbruksproduktion, 
klimatpolitik, skogsplantering och lägre energiförbrukning. RCP8.5 innebär i stora 
drag motsatsen där koldioxidutsläppen är tre gånger dagens nivåer inklusive stora 
utsläpp av metan vid sekelskiftet, en befolkningsmängd över 12 miljarder och ingen 
utveckling klimatpolitiken med ett stort användande av fossila bränslen, hög 
energiförbrukning och en stor jordbruksproduktion (Eklund et al., 2015). Figur 4 visar 
exempel på förändring i temperatur och nederbörd mellan perioderna 1971-2000 och 
2071-2100 utifrån de beskrivna RCP-scenarierna RCP4.5 och RCP8.5 
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Figur 4. Årsmedelnederbördsförändringen uttryckt i procent (till vänster) och 
årsmedeltemperaturförändringen uttryckt i grader (till höger) mellan perioderna 1971-2000 
och 2071-2100 för RCP4.5 och RCP8.5 (Strandberg et al., 2014). 

Historiska data över temperatur och nederbörd mellan 1975-2014 visar liknande 
trender i förändring som de framtagna klimatscenarierna. Perioden började med lägre 
årsmedeltemperaturer än referensperioden 1961-1990 för att under de sista 23 åren 
överstiga referensperiodens temperaturer med 1-1,5 C̊. Temperaturökningen var 
störst i norra Sverige och under vår- och vintermånaderna. Årsmedelnederbörden har 
ökat under perioden men med några avvikelser från ett konstant mönster (Lagergren, 
2015).  
 
2.4.2 Historiska grundvattenförändringar 
Genom regressionsanalyser på 
snabbreagerande grundvattenmagasin i 
morän under fyra 10-årsperioder mellan 
1975-2014 har årsvariationer i 
grundvattennivån studerats i de fyra olika 
grundvattenregimerna som tagits fram av 
SGU enligt figur 1. Överlag har 
grundvattennivåerna stigit under vintern 
och sommaren genom mer nederbörd 
som regn under vintern och mer 
nederbörd under sommaren, samtidigt 
som högre temperaturer längre in på 
hösten ger avdunstning i större 
utsträckning. Figur 5 visar skillnader 
mellan grundvattenregimerna. I regim 1 
har grundvattenbildningen ökat under hela 
perioden men där grundvattennivåerna 
ökat kraftigt under tidig vår genom 
snösmältningen men avtar sedan långsamt 
fram till nästa års snösmältning genom 
avdunstning, växtupptag och snölagring. 
Medeltemperaturen har ökat men snö 

Figur 5. Årsvariationer i grundvattennivån hos 
snabbreagerande grundvattenmagasin under 
1981-2010. Blå=regim 1, rosa=regim 2, 
grön=regim 3, gul=regim 4. Modifierad från 
Lagergren (2015). 
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dominerar fortfarande som nederbörd under vintern. Den totala mängden nederbörd 
har ökat vilket syns genom högre grundvattennivåer innan och under snösmältningen 
än tidigare. I regim 2 ökar nederbörden som regn vintertid vilket syns genom högre 
nivåer än tidigare och det sker en höjning av grundvattennivån genom 
snösmältningen tidig vår samt hög effektiv nederbörd (lite avdunstning) under hösten. 
I regim 3 är avdunstningen effektiv under sommaren vilket ger låga 
grundvattennivåer, dessa ökar sedan under hösten för att till slut avstanna under 
vintern genom snölagring innan snösmältning sker. Då snölagringen minskat under 
perioden har grundvattennivån generellt höjts under vinter och vår. I regim 4 sker 
nästintill ingen snölagring vilket ger höjda grundvattennivåer under senhöst och vår 
innan sommarens avdunstning tar vid (Lagergren, 2015). 
 
2.4.3 Framtida grundvattenförändringar 
Som ansvarig myndighet för upprätthållandet av en god grundvattenstatus har SGU 
deltagit och genomfört ett antal olika projekt för att studera hur grundvattennivåerna i 
Sverige kan förändras utifrån framtagna klimatscenarier. Dessa har dock utgått från 
äldre utsläppsscenarier och klimatmodeller vid utvecklandet av en grundvattenmodell 
gentemot SGUs grundvattennät (Sundén, Maxe & Dahné, 2010). 2015 presenterade 
SGU en rapport över hur grundvattennivåerna kan förändras enligt nya 
klimatscenarier (Vikberg et al., 2015), där strålningsdrivningsscenarierna RCP4.5 och 
RCP 8.5 använts. Korrigeringar enligt DBS-metoden genomfördes för att anpassa 
klimatscenarierna till den för Sverige anpassade hydrologiska beräkningsmodellen S-
HYPE. SMHI utvecklade S-HYPE i samband med införandet av EUs ramdirektiv, som 
genom dynamiska beräkningar av hydrologiska parametrar kan identifiera 
vattenflöden och näringsämnestransporter i Sveriges alla avrinningsområden 
(Lagergren, 2014). 

Rapporten ”Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier” av 
Vikberg m.fl. (2015) syftar till att studera den relativa förändringen av grundvattnets 
nivåer i mindre, snabbreagerande grundvattenmagasin (morän) och större, 
långsamreagerande grundvattenmagasin (grovjord/isälvsmaterial) mellan 
referensperioden 1961-1990 och perioderna 2021-2050 och 2069-2098. 
Mätstationerna som användes är belägna i delavrinningsområden där stark 
korrelation mellan uppmätta och modellerade grundvatten i S-HYPE finns 
(Lagergren, 2014; Vikberg et al., 2015). För långsamreagerande grundvattenmagasin 
visar resultatet på något ökade grundvattennivåer i norra Sverige, mest markant för 
RCP8.5 och den senare tidsperioden. Sydöstra Sverige visar i samtliga modeller på 
lägre grundvattennivåer, medan resterande mätstationer har oförändrad nivå. För 
snabbreagerande grundvattenmagasin syns liknande trender men vilka är mest 
signifikanta för RCP8.5 och den senare tidsperioden. Till skillnad från 
långsamreagerande grundvattenmagasinen visar dessa även på årstidsvariationer. 
Under december-februari förväntas grundvattennivåerna enligt samtliga 
klimatscenarier och tidsperioder stiga i norra och mellersta Sverige medan de är 
oförändrade i södra Sverige. Under mars-maj förväntas grundvattennivåerna höjas i 
norra Sverige, särskilt mot slutet av seklet, medan sydvästra Sverige är oförändrat 
och sydöstra Sverige visar på en sänkning som förstärks hos RCP8.5 mot slutet av 
seklet. Under juni-augusti tenderar grundvattennivån att sjunka lite i de nordligare 
delarna av Sverige men är annars oförändrade. Resterande månader är till stor del 
oförändrade, men sydöstra Sverige visar på en liten sänkning mot andra tidsperioden 
och RCP8.5 (Vikberg et al., 2015). Tillförlitligheten i den modellerade relativa 
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förändringen förstärks genom liknande resultat i SGUs tidigare genomförda studie 
över framtida grundvattennivåförändringar (Sundén, Maxe & Dahné, 2010). 

Grundvattennivåns förändringar kan relateras till klimatförändringarna i tabell 3 
genom olika samband. Förändringar i temperatur och nederbörd påverkar årstiderna 
genom förskjutningar och nya fenomen. I norra Sverige ger en ökad temperatur mer 
nederbörd som regn och tidigareläggning av snösmältningen under vintern och våren 
vilket ger en högre grundvattennivå, sommaren får en längre period med avdunstning 
och vattenupptag från växter vilket sänker nivån men som senare återställs igen 
genom att regn faller längre in på hösten/vintern. I södra Sverige sker avdunstningen 
i större grad under sommaren och växtsäsongen förlängs vilket ger lägre nivåer 
under sommar och höst, medan vinter och vår med högre temperaturer och inte så 
mycket nederbörd inte fyller på grundvattenmagasinen så effektivt (Vikberg et al., 
2015).  

De modellerade framtida grundvattennivåerna av Vikberg m.fl. (2015) och Sundén 
m.fl. (2010) stämmer i stora drag med utvecklingen under perioden 1975-2014, men 
där nivåerna i regim 4 kan diskuteras då de minskar enligt framtidsscenarier. 
Lagergren (2015) uttrycker ändå i sin rapport ”Grundvattennivåns tidsmässiga 
variationer i morän och jämförelser med klimatscenarier” att perioden 1975-2014 
överensstämmer till viss del. I studien representerar endast ett fåtal mätstationer hela 
regim 4, där de lokala förhållandena kan ha en stor inverkan på resultatet, samt att 
den totala nivåskillnaden visar på en negativ trend. Om utvecklingen i framtiden sker i 
samma riktning som de modellerade grundvattennivåerna kommer 
grundvattenregimernas avgränsningar från 2012 flyttas och de förväntas bli färre till 
antalet. I Sveriges norra delar kommer snölagringen i stort sett utebli genom 
nederbörd i form av regn, vilket resulterar i att regim 1 och 2 troligtvis kommer 
försvinna eller endast finnas vid fjällkedjan. Regim 3 och 4 kommer kraftigt att 
förflyttas uppåt i landet (Vikberg et al., 2015). Då långsamreagerande magasin 
bedöms påverkas mest av klimatförändringarna i framtiden genom större 
årsvariationer (Ojala et al., 2007), borde resultaten av grundvattennivåförändringen i 
snabbreagerande magasin kunna appliceras till långsamreagerande under perioden 
1975-2014. Det blir större årsvariationer men mindre årstidsvariationer (Lagergren, 
2015). 
 
2.5 Grundvattenkemi och föroreningar 
2.5.1 Grundvattnets kvalitet 
Den kemiska grundvattenkvaliteten påverkas av såväl naturliga som antropogena 
processer under pågående grundvattenbildning genom kemiska, fysikaliska och 
biologiska processer. Nederbörd och ytvatten med en viss kemisk karaktär infiltrerar 
markens omättade zon, där utbyten och ombildning av ämnen kan ske genom olika 
processer beroende på markens kemiska karaktär. Växter tar upp olika 
näringsämnen, jonbytesprocesser och vittring sker och gasutbyte med atmosfären 
förekommer. Vanligtvis råder en viss balans i hela systemet och rening av vattnet 
sker, men det kan även påverkas negativt av föroreningar eller förändringar i vattnets 
uppehållstid mellan infiltration och grundvattenutströmning (Sundén, Maxe & Dahné, 
2010).  
 Vittring är en nedbrytnings- och/eller omvandlingsprocess där ett material eller 
ämne omvandlas genom mekaniska eller kemiska processer och förekommer 
således både i markens mättade och omättade zon (Troedsson & Nykvist, 1980). 
Mekanisk vittring av berggrunden i ett område påverkar markens och grundvattnets 
kemiska karaktär i stor utsträckning, medan tillförsel av olika ämnen genom 
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exempelvis luftburna föroreningar, utsläpp av kemiska ämnen från industrier eller 
jordbruk, ökad eller minskad växtlighet, översvämningar och variationer i 
grundvattennivån ofta kan leda till kemisk vittring. En förändring av ett 
grundvattensystem leder ofta till kedjereaktioner och fler processer. Till exempel, 
växtplantering minskar grundvattenbildning och sänker grundvattennivån i ett område 
vilket leder till att syretillgången i marken ökar så att olika metallkomplex fälls ut (Grip 
& Rodhe, 1994). Kvaliteten på grundvattnet skiljer sig mellan olika delar av Sverige 
och beroende på typ av uttag, men normalt sätt är den god med en jämn, låg 
temperatur, låg organisk halt samt god mikrobiologisk kvalitet (Ojala et al., 2007). 
 Resterande underavsnitt tar upp olika kemiska parametrar som på olika sätt 
beskriver grundvattnets kvalitet och kommer undersökas i denna rapport. 
 
2.5.2 Lösta kemiska ämnen 
Grundämnen förekommer i naturen enskilt eller som kemiska föreningar och i olika 
aggregationsformer. Under markytan kan ämnen byta tillstånd genom att såväl gaser, 
fasta ämne och lösta ämnen finns närvarande för olika reaktioner. Variationer i 
grundvattenytan påverkar i stor grad mängden lösta kemiska ämnen som kan finnas i 
grundvattnet (Eriksson, Nilsson & Simonsson, 2005). 

Kväve förekommer mestadels i atmosfären som en gas men bildar tillsammans 
med olika kemiska ämnen under särskilda förhållanden kemiska föreningar vilka finns 
i marken och grundvattnet (Troedsson & Nykvist, 1980). Nitrat (NO3) bildas under 
mer syrerika förhållanden och är lättrörligt i marken vilket ger högre halter i 
grundvattnet, medan den svaga syran ammonium (NH4+) bildas under mer syrefattiga 
förhållanden och adsorberas lätt till markpartiklar (Eriksson, Nilsson & Simonsson, 
2005). En omvandling från ammonium till nitrat gör mark och vatten mer surt genom 
att vätejoner frigörs och sänker pH-värdet (Skogsstyrelsen, 2007). Ökade halter 
kväveföreningar i grundvattnet beror i störst utsträckning på luftburna föroreningar 
genom förbränningsprocesser och kvävegödsling inom jord- och skogsbruk. 
Utsläppen av kväve ökade kraftigt i Europa under andra hälften av 1900-talet, men 
har sedan slutet av 1970-talet inlett en minskning i uppmätta halter i mark och vatten 
genom uppmärksammande av utsläppen och vidtagande av restriktioner. 
Kväveoxider minskar i högre grad än kväveföreningar med väte (Harmens et al., 
2015; Naturvårdsverket, 2016b). Kväveföreningarna kan vara skadliga i allt för höga 
doser och kan åstadkomma övergödning i utströmningsområdens sjöar och 
vattendrag (Sveriges geologiska undersökning, 2013a).  

Fosfat (PO43-) är en negativt laddad jon av en kemisk förening med fosfor och 
syre, men i grundvattensammanhang inräknas även föreningar med väte. Den 
föregående utfälls tillsammans med aluminium och järn i markens omättade zon 
under låga pH och tillsammans med kalcium under mer basiska förhållanden, medan 
vätefosfat är betydligt mer lättrörlig. Fosfor är ett viktigt växtnäringsämne och tillförs 
därför ofta inom jordbruksproduktionen som fosforgödsel, vilket kan leda till höjda 
halter och övergödning i sjöar och vattendrag. Även avlopp, deponier och fosforrik 
berggrund kan ge höga halter (Eriksson, Nilsson & Simonsson, 2005; Sveriges 
geologiska undersökning, 2013a).  

Fluorid (F-) är den negativa jonen av grundämnet fluor och förekommer i varierade 
halter i grundvattnet, där högst halt förekommer i berggrundvatten med låga 
kalciumhalter och lite högre pH (Bertills et al., 1995). Fluorid är kariesförebyggande 
upp till en viss halt men kan sedan övergå till mer skadliga hälsoeffekter. 
Fluoridhalten i grundvatten har visats öka från gruvdeponier men även genom 
utsläpp av industriellt framtagna skadliga organiska föreningar som PFOS, fluorid kan 
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också bilda komplex med metaller som då frigörs till grundvattnet (Sveriges 
geologiska undersökning, 2013a). 

Klorid (Cl-) och sulfat (SO42-) är två negativt laddade salter som förekommer i 
grundvatten. Klorid är lättrörlig i marken och når grundvattenförekomster främst 
genom havssalter lösta i nederbörd eller genom saltvatteninträngning vid kustlinjen 
och från relikt saltvatten. Även antropogena källor som vägsaltning och avlopp kan 
generera högre halter. Sulfathaltigt grundvatten kan indikera saltvatteninträngning, 
berggrund eller jord rik på sulfid (S-) och luftburna föroreningar. Under syrerika 
förhållanden bildas sulfat och under syrefattiga förhållanden kan föreningar med väte 
avges till atmosfären som en gas alternativt bilda metallsulfider som är svårlösliga 
(Sveriges geologiska undersökning, 2013a). Det vanligaste utsläppet av svavel är 
från förbränningsprocesser vilket resulterar i bildandet av sulfat som löser sig i 
regndroppar eller vätska i marken och resulterar i bildandet av svavelsyra och 
försurning (SMHI, 2014). De luftburna föroreningarna av sulfat har liksom för 
kväveföreningar minskat i Europa sedan slutet av 1970-talet (Naturvårdsverket, 
2016b). Försurningen i marken har minskat som ett resultat av detta, men 
avklingningen sker långsamt (Akselsson et al., 2013). Utsläppen av svaveldioxid 
förväntas minska med två tredjedelar mot dagens nivåer till år 2100 enligt RCP4.5 
(Naturvårdsverket, 2016b). Alltför höga halter samt vissa föreningar av klorid och 
sulfat kan vara hälsoskadligt (Sveriges geologiska undersökning, 2013a).  
 
2.5.3 Metaller 
Många metaller som finns i naturen är nödvändiga grundämnen (essentiella 
grundämnen) för organismers tillväxt och fungerar som näringsämnen, medan andra 
metaller kan vara giftiga vid för höga koncentrationer (icke-essentiella grundämnen). 
Halterna och metallerna nödvändiga för tillväxt varierar mellan organismer (Eriksson, 
Nilsson & Simonsson, 2005).  
 Aluminium (Al), kalcium (Ca), kalium (K), magnesium (Mg) och natrium (Na) är alla 
lättare metaller som finns i marken och grundvattnet. Aluminium är ett av de 
vanligaste grundämnena i jordskorpan, men som genom kemisk vittring i sura eller 
basiska miljöer bildar olika kemiska föreningar (Andersson et al., 2014). 
Aluminiumhalten i grundvatten är generellt låg då det mesta är bundet till 
markpartiklar i den omättade zonen under normala pH-förhållanden och inte frigörs 
till joner i vätska (Sveriges geologiska undersökning, 2013a). Alltför höga halter av 
aluminium kan vara skadligt för levande organismer, men detta förkommer främst vid 
ökad exponering genom exempelvis försurning av jordar eller vatten (Troedsson & 
Nykvist, 1980; Livsmedelsverket, 2016a). Kalcium är i sura miljöer ett lättvittrat 
grundämne där halterna ofta styrs av underliggande berggrunds kalkinnehåll och 
förekommer i löst form. Halterna i grundvattnet är ofta höga i kalkrika områden eller i 
områden nära brytning och deponier av kalkmineral, föroreningar och utmynnade 
avlopp med rester av vägsalt och gödsel. Kalcium är ett näringsämne men kan även 
innebära tekniska svårigheter då det fälls ut i ledningar eller liknande. Kalium och 
natrium förkommer i grundvatten genom vittring och natrium tillförs även genom 
saltvatteninträngning vid kustområden (Sveriges geologiska undersökning, 2013a). 
Dessa är nödvändiga för organismers utveckling men kan åstadkomma negativa 
effekter vid för höga halter (Livsmedelsverket, 2016b; c). Magnesium är även det ett 
näringsämne och lättvittrat (Sveriges geologiska undersökning, 2013a). 
 Tungmetaller är metalliska grundämnen vars densitet är större än 5 g/cm3. Dessa 
kan vara essentiella eller inte men gemensamt för de flesta är att de är giftiga vid 
högre koncentrationer (Eriksson, Nilsson & Simonsson, 2005). Arsenik (As) tillhör 
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egentligen inte tungmetallerna då det är en halvmetall, men toxiciteten är hög och 
kan ge svåra skador på organismer (Sveriges geologiska undersökning, 2016a). 
Arsenik finns i berggrunden men mest koncentrerat till sulfider och järnhydroxider, 
ämnet frigörs främst genom sänkning av grundvattenytan eller vid basiska 
förhållanden. Bly (Pb) och kadmium (Cd) har visats ha negativa hälsoeffekter och 
finns i högre koncentrationer i vissa grundvatten på grund av mänsklig aktivitet 
genom bland annat luftburna föroreningar, deponier och gödsling, men förekommer 
även naturligt i grundvatten och frigörs i sura miljöer. Användandet av dessa ämnen 
håller på att fasas ut, så halterna kommer troligtvis minska i framtiden (Sveriges 
geologiska undersökning, 2013a). Järn (Fe) och mangan (Mn) finns i grundvatten 
genom att de uppvisar höga halter i berggrunden, koncentrationerna i grundvattnet 
beror främst på pH-värden och syretillgång. I sura miljöer uppvisar järn och mangan 
löslighet, medan de vid högre pH och syrerika miljöer till exempel i 
utströmningsområden bildar fällningar med syre och väte (Andersson et al., 2014). 
Ämnena påverkar smak och färg på vattnet och kan ge tekniska bekymmer. Koppar 
(Cu), krom (Cr), nickel (Ni) och zink (Zn) förekommer normalt i låga halter i 
grundvattnet genom berggrunden men där ökade halter beror på mänsklig aktivitet 
som brytning, deponier och korrosion där för höga halter kan vara skadligt för 
grundvattensystemet (Sveriges geologiska undersökning, 2013a). Tungmetallerna 
mobiliseras vid låga pH-förhållanden (Andersson et al., 2014).  

Studier på uppmätta koncentrationer av tungmetaller i mossor i Europa har visat 
på en signifikant minskning sedan 1990-talet, där minskningen har varit som störst i 
norra Europa. Minskningen har varit störst för bly med 77 % och minst för koppar 
med 11 % (Harmens et al., 2015). 
 
2.5.4 Övriga mätbara parametrar 
Konduktivitet är en parameter som används för att mäta och uppskatta halten joner i 
lösning i exempelvis grundvatten. Höga halter kan indikera saltvatteninträngning eller 
annan förorening innehållande salter vars mönster i grundvattnet således följer 
utbredningen av salter (Sveriges geologiska undersökning, 2013a). pH är ett mått på 
halten lösta vätejoner och används för att beskriva surhetsgraden hos bland annat 
grundvatten, värden under pH=7 antyder att lösningen är sur medan värden över 
pH=7 antyder basisk lösning. Sänkning av pH-värden (försurning) sker både naturligt 
och genom mänskliga aktiviteter. Reaktioner mellan koldioxid och vatten i marken 
bildar kolsyra och ökar halten av vätejoner i marken och andra positiva joner bidrar 
också till jonutbytesprocesser där vätejoner frigörs som leder till försurning (Eriksson, 
Nilsson & Simonsson, 2005). Som tidigare nämnt har en större försurning skett i 
Sveriges mark och vatten genom luftföroreningar av bland annat svaveldioxid och 
kväveföreningar som bildats genom olika förbränningsprocesser, då dessa på senare 
år har reducerats genom striktare utsläppsdirektiv sker en försurningsavklingning 
(Naturvårdsverket, 2014a) men på grund av vattnets långa omsättningstid motsvarar 
pH-värdet fortfarande nivåerna för större utsläpp till en stor utsträckning i Sverige. 
Surt grundvatten ökar risken för vittring och mobilisering av metaller och kan skada 
organismer i utströmningsområden, även tekniska svårigheter inom 
dricksvattenförsörjningen kan förekomma (Sveriges geologiska undersökning, 
2013a).  

pH-förändringar i en lösning motverkas genom lösningens buffertkapacitet 
(alkalinitet) och då försurning oftast är problem relaterade till grundvatten utgörs 
alkaliniteten vanligen av vätekarbonatjoner. Buffertkapaciteten uppstår genom vittring 
av berggrunden och markpartiklar eller genom tillförsel av kalk på mänsklig väg (Grip 
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& Rodhe, 1994; Sveriges geologiska undersökning, 2013a). Totalhårdhet anger 
summan av halten kalcium och magnesium i vatten och är en användbar parameter 
för att bedöma vattenkvalitet där hårt vatten benämner vatten med höga halter och 
mjukt vatten med låga (Sveriges geologiska undersökning, 2013a).  
 Totalt organiskt kol (TOC) anger mängden organiskt material i vattnet. Ökad halt 
organiskt material i grundvatten är vanligast under höga grundvattennivåer och vid 
läckage genom brunnar där halten sedan avtar med djupet i 
grundvattenförekomsten. Om vatten infiltrerar en längre sträcka i den omättade 
zonen kan mer tas upp och kan fastna i marken, så störningar i markens filtrerande 
förmåga eller utsläpp av mer löst organiskt material kan öka halten. Högre halter 
organiskt material påverkar, förutom färg, lukt och smak, syreinnehållet i 
grundvattnet. Mycket organisk aktivitet ger ökad syreförbrukning och således 
syrefattiga förhållanden vilket leder till mobilisering av metaller och nedbrytning av 
organiskt material som ger negativa konsekvenser i utströmningsområdena. Den 
organiska halten kan även påverkas av vattnets temperatur. Högre temperaturer i 
grundvattnet skulle innebära större möjligheter till organisk aktivitet men även 
förändrade lösligheter hos ämnen, större nedbrytning och förändrade flödesmönster 
(Sveriges geologiska undersökning, 2013a).  
 
2.5.5 Klimatförändringarnas möjliga inverkan på grundvattenkvaliteten 
Då grundvattennivåerna förväntas öka i norra Sverige kan koncentrationen lösta 
metaller och surheten öka i grundvattnet, medan sjunkande nivåer kan ge motsatt 
effekt i sydöstra Sverige (Vikberg et al., 2015). Ytligare grundvattennivåer kan även 
förväntas ge ökad halt av organiskt material och järn- och manganhalter genom 
minskad infiltration och inträngningar av ytvatten genom brunnar och liknande. Högre 
temperaturer kan ge varmare grundvatten vilken kan generera en ökad organisk 
aktivitet och syrebrist (Sundén, Maxe & Dahné, 2010) samt en ökad vittring av 
karbonatrika markpartiklar som kan generera en ökad alkalinitet vilken påskyndar 
återhämtning från försurning (Naturvårdsverket, 2016b). En höjd havsnivå kan 
introducera en större saltvatteninträngning längs kusterna (Ojala et al., 2007). 
Sveriges kustområden kan även komma att påverkas av kraftiga havssaltsepisoder, 
då klimatförändringarna kan komma att förstärka och öka antalet stormar som för 
med sig havsvatten in på land. En ökad halt natrium i mark kan medföra 
jonbytesprocesser där andra positiva joner löses ut. Vätejoner med försurning som 
följd och aluminiumjoner är exempel på sådana, negativa kloridjoner kan i lösning dra 
med de positiva jonerna från mark till vatten. Frekvensen av havssaltepisoder 
kommer öka med ett varmare och fuktigare klimat (Hindar et al., 2004; 
Naturvårdsverket, 2016b). Det framtida klimatet kommer påverka föroreningars 
uppehållstid i atmosfären genom vindar och nederbörd som i sin tur kommer påverka 
halterna av dessa i mark och vatten och försurningsavklingningens utveckling 
(Naturvårdsverket, 2016b). 
 I studien ”Klimatets påverkan på koncentrationer av kemiska ämnen i grundvatten” 
av Aastrup m.fl. (2012) undersöktes olika kemiska parametrars beroende av framtida 
klimateffekter utifrån grundvattenförekomstens sammansättning samt parametrarnas 
haltfördelning under olika grundvattennivåer. Resultaten påvisade ett nivåberoende 
av grundvattnet hos olika kemiska parametrars halter främst i morän genom flera 
signifikanta samband, medan grovjordar av sand och grus endast visade några få 
samband. Detta då morän ofta utgör mer snabbreagerande grundvattenmagasin där 
förändringar i grundvattennivåer blir mer framträdande, genom ett långsammare flöde 
och en längre kontakttid. I moränförekomsterna fanns två typer av samband gällande 
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halternas förändringar, ett linjärt samband där halterna minskade vid stigande 
grundvattennivåer och ett kvadratiskt samband som vid stigande nivåer först visade 
på minskning av halter och sedan ökning halter (se figur 6). Av de kemiska 
parametrarna beskrivna i tidigare delavsnitt redovisas sambanden i tabell 4.  
 
Tabell 4. Samband mellan halternas beroende av grundvattennivån hos kemiska parametrar 
i snabbreagerande och långsamreagerande grundvattenmagasin. 

Kemisk 
parameter 

Snabbreagerande magasin Långsamreagerande magasin 
Linjärt 

samband 
Kvadratiskt 
samband 

Linjärt 
samband 

Kvadratiskt 
samband 

Nitrat X - X - 
Ammonium X X - - 
Fluorid X - - - 
Klorid X - - - 
Sulfat X - X X 
Aluminium X - X X 
Kalcium X - - - 
Kalium X - X - 
Magnesium X - - - 
Natrium X - X - 
Arsenik - - - - 
Bly - X - - 
Kadmium - - - - 
Järn X - - - 
Mangan X X X - 
Koppar - X - - 
Krom - X - - 
Nickel - X - - 
Zink X - - - 
Kobolt - X X X 
Konduktivitet X - - - 
pH X X - - 
Alkalinitet X - X - 
TOC - - - - 

Källa: modifierad av Aastrup et al., 2012 
 
De linjära sambanden ger minskande halter genom utspädning av tidigare 
koncentrationer då grundvattennivån stiger. De kvadratiska sambanden är bäst 
anpassade till tungmetallerna och kan förklaras genom att metallerna finns i större 
koncentrationer bundna till markpartiklar i den övre omättade zonen, först sker 
utspädning när grundvattennivån stiger men sedan frigörs metallerna till vattnet och 
halterna ökar. Krom visar dock på ett omvänt kvadratiskt samband, vilket kan 
förklaras genom att krom bildar negativa joner i syrerika miljöer och då inte 
mobiliseras på samma sätt som övriga tungmetaller. Även zink avviker från 
tungmetallerna och visar istället ett linjärt samband. Aluminium är pH-beroende och 
visar på ett motsatt linjärt samband, då pH minskar med ökande grundvattennivåer 
ökar halten av aluminium. Sambanden är inte alltid övertygande då andra processer 
än grundvattennivån påverkar halterna av kemiska parametrar, där bland annat sulfat 
beror mycket på berggrund och föroreningar och alkalinitet påverkas av vattnets 
omsättningstid och vittringsprocesser (Aastrup et al., 2012).  
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Figur 6. Samband mellan ökning av grundvattennivå (y-axeln) och förändring i 
medelkoncentration (x-axeln) i moränförekomster. Bly uppvisar ett kvadratiskt samband och 
alkalinitet uppvisar ett linjärt samband. Modifierad från Aastrup et al. (2012). 

3. Metod 
För att kunna utvärdera trender i grundvattnets kemiska kvalitet användes data över 
olika kemiska parametrars förändring under en längre tidsperiod från mätstationer i 
Sverige. Det statistiska underlaget har tagits fram av SGU och kommer från olika 
typer av mätstationer runt om i Sverige där provtagning har pågått sedan slutet av 
1960-talet. Arbetet inleddes med att välja lämpliga kemiska parametrar och tidsperiod 
där en möjlig klimatpåverkan kan undersökas. De valda kemiska parametrarna 
delades in i två grupper och tidsperioder enligt tabell 5, då mätmetoderna för 
parametrarna i grupp 2 förnyades och utvecklades från omkring 1995. Grupp 1 togs 
med i båda tidsperioderna för att kunna ge trender över en längre tid samt med direkt 
återkoppling till grupp 2. 
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Tabell 5. Gruppindelning för undersökta kemiska parametrar med tillhörande tidsperiod, där 
X anger tillhörighet. 

Grupp 1 
Kemisk parameter Förkortning 1985-2014 1995-2014 
Alkalinitet ALK X X 
Aluminium Al X X 
Ammonium NH4 X X 
Fluorid F X X 
Fosfat PO4 X X 
Kalcium Ca X X 
Kalium K X X 
Klorid Cl X X 
Konduktivitet KOND X X 
Magnesium Mg X X 
Natrium Na X X 
Nitrat NO3 X X 
pH pH X X 
Sulfat SO4 X X 
Temperatur vid 
provtagning 

TEMP X X 

Totalhårdhet 
(Ca+Mg) 

TH X X 

Grupp 2 
Kemisk parameter Förkortning 1985-2014 1995-2014 
Arsenik As  X 
Bly Pb  X 
Järn Fe  X 
Kadmium Cd  X 
Kobolt Co  X 
Koppar Cu  X 
Krom Cr  X 
Mangan Mn  X 
Nickel Ni  X 
Totalt organiskt kol TOC  X 
Zink Zn  X 

 
Mätvärdena för de kemiska parametrarna har tidigare bearbetats av SGU. Istället 

för att studera enstaka mätvärden från provtagningar visar materialet trender i 
förändringar, vilket gjordes med programvaran Statistical Analysis System efter viss 
anpassning enligt en användarbeskrivning av Winkler (2004). Förändringen hos en 
kemisk parameter under en tidsperiod utgår från en icke-parametrisk metod för 
bestämning av trender och togs fram genom Mann-Kendall metoden som ökande 
eller minskande signifikanta trender, med en signifikansnivå (felrisk) på 5 %, utifrån 
medianförändringen per år som togs fram genom Sen-Slope metoden. En linje 
anpassas till mätvärdena där signifikansen anger noggrannheten, lutningen ger 
ökande eller minskande trender. Hos grupp 1 var trender under perioden 1985-2014 
framtagna med 20-30 år för trendberäkning, medan för grupp 2 under 1995-2014 var 
antal år för trendberäkning 15-20 år. 
 Det statistiska underlaget var baserat på data från nationella, regionala och 
integrerade miljöövervakningen samt Vattentäktsarkivet, men av dessa gjordes ett 
urval utifrån föroreningsrisker, grundvattenmiljö samt indelning i områden utifrån 
SGUs framtagna grundvattenregimer enligt figur 1. Då endast den nationella och den 
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integrerade miljöövervakningen med säkerhet kan anses vara opåverkade av lokala 
föroreningskällor uteslöts stationer belägna i områden där information om 
föroreningsrisker saknas, av dessa behölls endast stationer tillhörande 
snabbreagerande, mindre grundvattenmagasin i morän och svallsediment samt 
långsamreagerande, större magasin i isälvsavlagringar. Stationerna delades sedan in 
i de fyra grundvattenregimerna för att kunna undersöka fördelningen av ökande och 
minskande signifikanta trender i landet, se tabell 6 för antalet mätstationer samt figur 
9 och 10 i bilaga 1 för dess fördelning. 
 
Tabell 6. Antal mätstationer fördelade i Sverige under varje tidsperiod utifrån 
grundvattenmagasin. 

 1985-2014 1995-2014 
 Snabbreagerande 

magasin 
Långsam-
reagerande 
magasin 

Snabbreagerande 
magasin 

Långsam-
reagerande 
magasin 

Regim 1 1 1 2 1 
Regim 2 15 6 20 11 
Regim 3 22 10 29 13 
Regim 4 5 4 7 7 
Sverige 43 21 58 32 

 
 Avslutningsvis presenterades resultaten med diagram över antalet ökande och 
minskande signifikanta trender hos stationerna för varje kemisk parameter i 
snabbreagerande och långsamreagerande grundvattenmagasin i varje regim och i 
Sverige. Utöver detta beräknades även tidsperiodens medelvärde för varje kemisk 
parameter, detta genom att addera medelförändringarna hos de olika relevanta 
mätstationerna och sedan dividera med antalet stationer. De beräknade 
medelvärdena togs fram från tidsperioden 1985-2014 för grupp 1 och tidsperioden 
1995-2014 för grupp 2. 

4. Resultat 
I detta avsnitt sammanfattas resultatet av studien. Observerbara trender hos de 
kemiska parametrarna i grupp 1 under tidsperioden 1985-2014 presenteras för de två 
grundvattenmiljöerna i varje regim och Sverige som helhet. Parametrarna i grupp 2 
presenteras på samma sätt men i relation till trender hos parametrarna i grupp 1 
under perioden 1995-2014. Kompletterande diagram över resultatet härleds till bilaga 
2, där antalet signifikant ökande och minskande trender för varje kemisk parameter 
presenteras. Medelvärden över de kemiska parametrarna presenteras likaså, där 
fullständiga resultatvärden visas i bilaga 3 vilka kan jämföras med SGUs framtagna 
bedömningsgrunder i tabell 2. 
 För Sverige under perioden 1985-2014 visar resultaten i snabbreagerande 
grundvattenmagasin på signifikant ökande trender hos alkalinitet, temperatur och 
aluminiumhalt medan resterande parametrar minskar. I regim 1 saknas signifikanta 
trender för en del parametrar, men temperaturen ökar medan minskande trender 
observeras för konduktivitet, pH och halter av kväveföreningar, fluorid, klorid, natrium 
och sulfat. I regim 2 är resultaten lika förutom ökande aluminiumhalt, saknad trend 
hos sulfathalt och minskande trender för de parametrar som tidigare saknade 
trender. Regim 3 visar på ökande trender av alkalinitet, kloridhalt och temperatur 
medan resterande parametrar minskar. Trenderna i Sverige representeras i stor grad 
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av regim 4, med avvikelserna hos natriumhalten vilken ökar och saknad av trend hos 
fosfat, klorid och konduktivitet. 
 För långsamreagerande grundvattenmagasin i Sverige observeras signifikant 
ökande trender av alkalinitet, konduktivitet, temperatur och halter av aluminium, 
kalium, klorid och natrium samt minskande trender för resterande kemiska 
parametrar i grupp 1. Dessa kan jämföras med trenderna i snabbreagerande 
grundvattenmagasin i figur 7. I regim 1 med enbart en mätstation observeras en 
ökning av alkalinitet, natriumhalt, sulfathalt och temperatur medan minskande halter 
av ammonium, fluorid och fosfat noteras. Observationer i regim 2 visar på ökande 
trender hos temperatur, konduktivitet och halter av aluminium, kalium, klorid, natrium 
och sulfat, men där pH och halter av ammonium, fluorid, fosfat och magnesium 
minskar. För de kemiska parametrarna i regim 3 syns ökande trender hos 
konduktivitet, temperatur och halter av aluminium, klorid och natrium, kaliumhalten 
saknar trend och resterande parametrar visar på minskande trender. I regim 4 
minskar pH, totalhårdhet och halter av kväveföreningar, kalcium, klorid, magnesium 
och sulfat, konduktiviteten saknar trend och övriga parametrar ökar. 
 

 
Figur 7. Signifikant ökande och minskande trender hos de kemiska parametrarna i grupp 1 i 
Sverige under 1985-2014. Snabbreagerande grundvattenmagasin övre bild och 
långsamreagerande grundvattenmagasin nedre bild. Siffrorna inom parantes är det totala 
antalet mätstationer där trender bearbetats. 

De mest signifikanta sambanden hos de olika kemiska parametrarna sammanfattas i 
punktform nedan och representerar större skillnader mellan antalet ökande och 
minskande observerade trender: 
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• Minskande konduktivitet i snabbreagerande grundvattenmagasin – Regim 2 
och 3 

• Ökande temperatur – Regim 1, 2, 3 och 4 
• Ökande alkalinitet – Regim 4 
• Minskande ammoniumhalt och pH – Regim 1, 2, 3 och 4 
• Minskande sulfathalt och totalhårdhet (Ca+Mg) – Regim 3 och 4 
• Ökande natriumhalt i långsamreagerande grundvattenmagasin – Regim 1, 2, 3 

och 4 
 

För de kemiska parametrarna i grupp 2 observeras i Sverige en ökning av totalt 
organiskt kol och en minskning av tungmetaller i de två grundvattenmiljöerna, se figur 
8.  

 
Signifikanta trender saknas för en del tungmetaller, men generella observationer 
visar på minskande trender i samtliga grundvattenregimer hos snabbreagerande 
grundvattenmagasin medan hos långsamreagerande magasin ökar järn, kobolt och 
mangan i regim 2 och arsenik i regim 3. Totalt organiskt kol ökar i regim 3 och 4 och 
minskar i regim 1 och 2, utom för långsamreagerande magasin där trend saknas i 
regim 1.  

De kemiska parametrarna i grupp 1 under tidsperioden1995-2014 visar i Sverige 
på ökande trender av alkalinitet, temperatur och nitrathalt, medan minskande trender 

Figur 8. Signifikant ökande och minskande trender hos de kemiska parametrarna i grupp 2 i 
Sverige under 1995-2014. Snabbreagerande grundvattenmagasin övre bild och 
långsamreagerande grundvattenmagasin undre bild. Siffrorna inom parantes är det totala 
antalet mätstationer där trender bearbetats. 
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observeras hos konduktivitet, pH, totalhårdhet (Ca+Mg) och halter av ammonium och 
sulfat. För resterande parametrar är generella trender svåra att observera. 
 Samtliga beräknade medelvärden understiger SGUs framtagna riktvärden och 
utgångspunkt för att vända trend enligt tabell 2, med ett undantag i snabbreagerande 
grundvattenmagasin i regim 4 där fosfathalten överstiger utgångspunkt för att vända 
trend. En del av de undersökta kemiska parametrarna överstiger de framtagna 
referensvärdena i södra Sverige. I regim 4 överstigs klorid- och ammoniumhalten i 
båda grundvattenmiljöerna, medan sulfat- och nitrathalten endast överstigs i 
långsamreagerande grundvattenmagasin. I regim 3 överstiger ammoniumhalten i 
snabbreagerande grundvattenmagasin referensvärdet. 

5. Diskussion 
De framtagna trenderna för Sverige i stort bör i första hand användas för att ge en 
grov bild över förändringar i grundvattnets kemiska kvalitet, då trenderna i de fyra 
regimerna varierar mellan varandra och ger mer rättvisa värden då årstidsvariationer 
förekommer i landet. Att trenderna för de kemiska parametrarna inte är fullständigt 
samstämmiga mellan de två tidsperioderna beror på att antal år för trendberäkning är 
olika och att mätstationerna inte är samma. Trenderna från 1985-2014 används till att 
diskutera de kemiska parametrarna i grupp 1 då tidperioden är längre och trenderna 
från 1995-2014 används enbart till att relatera parametrarna i grupp 2 till grupp 1. 
 Trenderna hos de kemiska parametrarna i grupp 1 kan i stor utsträckning relateras 
till minskningen av sulfathalten i grundvattnet. De luftburna föroreningarna av svavel 
och sulfat har minskat kraftigt sedan utsläppsrestriktioner infördes från industrier i 
Europa. Minskande sulfathalter observeras särskilt tydligt i södra Sverige (regim 3 
och 4) och i norra Sverige syns svagare trender. Att minskningen inte är lika 
framträdande i norra Sverige kan bero på att svaveldepositionen har varit lägre där. 
Minskningen blir då mer tydlig i regim 3 och 4 dit luftburna föroreningar har 
transporterats med vinden i en större utsträckning. Minskningen av luftburen 
svaveldeposition leder till att försurningen avtar i mark och vatten. En avtagande 
försurning leder till en minskad kemisk vittring i marken och att färre salter frigörs från 
markpartiklar. Färre saltpartiklar minskar konduktiviteten och totalhårdheten. Ökande 
alkalinitet kan ses som en återhämtning från försurningen då buffertkapaciteten stiger 
igen när försurningstrycket minskar. Konduktivitetens minskning mellan regimerna 
och grundvattenmiljöerna beror troligtvis på en ojämn fördelning av mätstationer, som 
ger färre trender. Ammoniumhaltens minskning kan även den förklaras genom 
minskade utsläpp. pH-värdets minskning går emot resonemanget om 
försurningsavklingning, men den kan bero på att en högre andel vätejoner ansamlats 
i markens övre skikt under perioden med stor svaveldeposition genom 
jonbytesprocesser. Marken och grundvattnet kan då ses befinna sig i en 
övergångsperiod där vätejonerna infiltrerar marken och löses i vattnet men att det 
senare går mot minskande halter och en ökning av pH-värdet. Det låga pH-värdet 
kan även förklara de ökande trenderna hos aluminium som mobiliseras i sura miljöer. 

Den ökade temperaturen kan ses som en direkt följd av klimatförändringarna som 
lett till stigande lufttemperaturer. Klimatets inverkan på grundvattennivåerna kan även 
de ge en viss förklaring till parametrarnas trender, där en viss höjning av 
grundvattennivåer har noterats under 1975-2014 (Lagergren, 2015). Då lösta 
ämnens koncentrationer i stor utsträckning följer ett linjärt samband vid 
grundvattennivåförändringar enligt tabell 4 kan utspädning ha skett. Högre halter av 
aluminium och natrium kan relateras till havssaltepisoder, där perioder med stormar 
för med sig havssalt in över landet (Naturvårdsverket, 2016b). Genom 
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jonbytesprocesser kan natrium byta plats med likvärda positiva joner som aluminium 
och vätejoner vilket ger högre pH och halter av natrium och aluminium. Resterande 
parametrar i grupp 1 visar på varierande trender och är svåra att dra några 
allmängiltiga slutsatser ifrån. 
 Parametrarna i grupp 2 kan även de förklaras genom minskande sulfathalter, där 
totalt organiskt kol ökar i södra Sverige och tungmetallerna generellt visar på 
minskande halter. Minskande försurning möjliggör en återhämtning för organismer i 
mark och vatten, men kan även bero på ökande temperaturer och höjda 
grundvattennivåer som sätter en större halt organiskt material i suspension. 
Signifikant minskande trender av tungmetaller beror troligtvis inte bara på 
försurningsavklingning och en minskad vittring, utan även på en minskning av 
tungmetaller från luftdeposition där Sverige och andra länder skärpt sina 
utsläppskriterier. 
 Medelvärdena över alla kemiska parametrar utom fosfat är samtliga under 
riktvärdena och utgångspunkterna för att vända trend men där endast ett fåtal 
parametrar överstiger referensvärdet. Då dessa framtagna medelvärden består av 
värden från flera mätstationer kan de ge en missvisande bild av verkligheten. 
Enskilda mätstationer kan uppvisa värden vilka överstiger de framtagna riktvärdena, 
men som endast höjer medelvärdet till en viss del i beräkningen. Således är 
riktlinjerna mer anpassade för enskilda områden och inte för större regioner. 
Trenderna hos de överstigna referensvärdena för halter av klorid, ammonium, sulfat 
och nitrat visar på en signifikant minskning, vilket gör att de kommer att närma sig 
referensvärdet. Fosfathaltens trend går inte att avgöra. 
 Utifrån de framtagna resultaten är det svårt att bedöma hur grundvattenkvaliteten 
påverkas av ett klimat i förändring då 20-30 år är en relativt kort tid ur ett 
klimatperspektiv. Resultaten pekar på att framför allt mer åtstramade restriktioner 
gällande utsläpp är den största faktorn bakom förändringarna av 
grundvattenkvaliteten, där svavel och tungmetaller påverkar mest. Men utifrån 
klimatscenarier och information om kemiska parametrars beroende av 
grundvattennivån är det möjligt att förutse en möjlig utveckling av kvaliteten. Det är 
dock viktigt att särskilja på regionala och lokala förändringar hos 
grundvattenkvaliteten då lokala grundvattenförekomster i större utsträckning kan 
påverkas mer av närliggande aktiviteter som då avviker från en större samling 
förekomster i en mer regional skala. 
 Försurningsavklingningen och en minskad deposition av tungmetaller kan 
förväntas fortgå, med resultatets trender som följd, men i vilken utsträckning återstår 
att se beroende på vilket klimatscenario framtiden mest kommer vara lik. Mer 
återhållsamma utsläpp av växthusgaser kommer leda till mindre variationer hos 
grundvattnets nivå och temperatur jämfört med idag, medan ökade utsläpp ger större 
variationer i grundvattnet jämfört med idag. Det kan således vara svårt att bedöma 
klimatförändringarnas direkta inverkan på grundvattenkvaliteten i förhållande till 
utsläpp av föroreningar. Men om grundvattennivåerna förändras enligt utvecklingen i 
avsnitt 2.4.4 Framtida grundvattenförändringar och svaveldepositionen och andra 
utsläpp minskar med två tredjedelar mot slutet av seklet (Naturvårdsverket, 2016b) 
kan klimatförändringarna komma att påverka den kemiska kvaliteten genom 
förändringar i grundvattennivån. Då blir beroendet av grundvattennivån hos kemiska 
parametrar relevant för antaganden om förändringar i halter, där det finns linjära och 
kvadratiska samband framtagna enligt tabell 4.  

Linjära samband där halten minskar genom utspädning vid stigande 
grundvattennivåer kan förväntas hos grupp 1 och hos järn, mangan och zink i grupp 



24 
 

2 i snabbreagerande grundvattenmagasin och för de flesta salter, lösta ämnena och 
alkalinitet i grupp 1 samt mangan och kobolt i grupp 2 i långsamreagerande 
grundvattenmagasin. Kvadratiskt samband där halterna minskar vid ökande 
grundvattennivå för att sedan öka närmare markytan uppvisas hos tungmetallerna, 
ammonium och pH i snabbreagerande grundvattenmagasin och hos sulfat, 
aluminium och kobolt i långsamreagerande genom att de främst tillförs som 
luftdeponier. För långsamreagerande grundvattenmagasin i framtiden kan då 
minskande halter av salter, lösta ämnen, alkalinitet, mangan och kobolt förväntas i 
norra Sverige, medan de kan öka i sydöstra Sverige förutsatt att luftdepositionen 
fortsätter minska. Sulfat, aluminium och kobolt kan öka i norra Sverige och minska i 
sydöstra. I snabbreagerande grundvattenmagasin kan parametrarna i grupp 1 samt 
järn, mangan och zink förväntas minska i norra Sverige och öka i sydöstra, medan 
tungmetallerna, ammonium och pH kan ha det motsatta. Trenderna kan även 
förstärkas eller försvagas under året i snabbreagerande magasin genom mer 
utvecklade årstidsvariationer. 

Grundvattennivåförändringarna som beror av nederbörden påverkar 
koncentrationerna av ämnen, men nederbördsmönstret kan också påverka 
grundvattenkvaliteten. Större nederbördsmängder under en kort tid leder till en snabb 
infiltration i markens omättade zon. Kortare infiltrationstider innebär färre 
jonbytesprocesser och mindre vittring följt av lägre koncentrationer i grundvattnet. 

För att kunna följa upp effekterna av klimatförändringarna på grundvattenkvaliteten 
i framtiden krävs fortsatta mätningar av grundvattnets kemi och nivå. 

6. Slutsats 
Förändringarna i grundvattenkvaliteten under de senaste 20-30 åren kan i stor 
utsträckning förklaras genom en minskning av luftburen deposition av svavel och 
tungmetaller. Den kemiska vittringen avtar i marken genom en minskad 
försurningseffekt och där marken och grundvattnet just nu befinner sig i en 
återhämtningsperiod. Klimatförändringarna kan ha påverkat grundvattnet i viss mån, 
främst genom en temperaturökning. Framtida grundvattennivåvariationer anses 
kunna påverka kvaliteten mest då olika kemiska parametrar beror av nivåerna enligt 
olika samband. 
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9. Bilagor 
Bilaga 1 – Mätstationernas fördelning i Sverige 

 
Figur 9. Karta över mätstationernas fördelning under tidsperioden 1985-2014. 
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Figur 10. Karta över mätstationernas fördelning under tidsperioden 1995-2014. 
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Bilaga 2 – Diagram över de kemiska 
parametrarnas signifikanta trender 
 

Figur 11. Signifikant ökande och minskande trender hos de 
kemiska parametrarna i grupp 1 i regim 1 under 1985-2014. 
Snabbreagerande grundvattenmagasin övre bild och 
långsamreagerande grundvattenmagasin nedre bild. Siffrorna inom 
parantes är det totala antalet mätstationer där trender bearbetats. 

 

 
Figur 12. Signifikant ökande och minskande trender hos de 
kemiska parametrarna i grupp 1 i regim 2 under 1985-2014. 
Snabbreagerande grundvattenmagasin övre bild och 
långsamreagerande grundvattenmagasin nedre bild. Siffrorna inom 
parantes är det totala antalet mätstationer där trender bearbetats. 
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Figur 13. Signifikant ökande och minskande trender hos de 
kemiska parametrarna i grupp 1 i regim 3 under 1985-2014. 
Snabbreagerande grundvattenmagasin övre bild och 
långsamreagerande grundvattenmagasin nedre bild. Siffrorna inom 
parantes är det totala antalet mätstationer där trender bearbetats. 

 
 
 

 
Figur 14. Signifikant ökande och minskande trender hos de 
kemiska parametrarna i grupp 1 i regim 4 under 1985-2014. 
Snabbreagerande grundvattenmagasin övre bild och 
långsamreagerande grundvattenmagasin nedre bild. Siffrorna inom 
parantes är det totala antalet mätstationer där trender bearbetats. 
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Figur 15. Signifikant ökande och minskande trender hos de 
kemiska parametrarna i grupp 1 i Sverige under 1995-2014. 
Snabbreagerande grundvattenmagasin övre bild och 
långsamreagerande grundvattenmagasin nedre bild. Siffrorna inom 
parantes är det totala antalet mätstationer där trender bearbetats. 

 
 
 

 
Figur 16. Signifikant ökande och minskande trender hos de 
kemiska parametrarna i grupp 1 i regim 1 under 1995-2014. 
Snabbreagerande grundvattenmagasin övre bild och 
långsamreagerande grundvattenmagasin nedre bild. Siffrorna inom 
parantes är det totala antalet mätstationer där trender bearbetats. 
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Figur 17. Signifikant ökande och minskande trender hos de 
kemiska parametrarna i grupp 1 i regim 2 under 1995-2014. 
Snabbreagerande grundvattenmagasin övre bild och 
långsamreagerande grundvattenmagasin nedre bild. Siffrorna inom 
parantes är det totala antalet mätstationer där trender bearbetats. 

 
 
 

 
Figur 18. Signifikant ökande och minskande trender hos de 
kemiska parametrarna i grupp 1 i regim 3 under 1995-2014. 
Snabbreagerande grundvattenmagasin övre bild och 
långsamreagerande grundvattenmagasin nedre bild. Siffrorna inom 
parantes är det totala antalet mätstationer där trender bearbetats. 
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Figur 19. Signifikant ökande och minskande trender hos de 
kemiska parametrarna i grupp 1 i regim 4 under 1995-2014. 
Snabbreagerande grundvattenmagasin övre bild och 
långsamreagerande grundvattenmagasin nedre bild. Siffrorna inom 
parantes är det totala antalet mätstationer där trender bearbetats. 
 
 
 

 
Figur 20. Signifikant ökande och minskande trender hos de 
kemiska parametrarna i grupp 2 i Sverige under 1995-2014. 
Snabbreagerande grundvattenmagasin övre bild och 
långsamreagerande grundvattenmagasin nedre bild. Siffrorna inom 
parantes är det totala antalet mätstationer där trender bearbetats. 
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Figur 21. Signifikant ökande och minskande trender hos de 
kemiska parametrarna i grupp 2 i regim 1 under 1995-2014. 
Snabbreagerande grundvattenmagasin övre bild och 
långsamreagerande grundvattenmagasin nedre bild. Siffrorna inom 
parantes är det totala antalet mätstationer där trender bearbetats. 
 
 
 

 
Figur 22. Signifikant ökande och minskande trender hos de 
kemiska parametrarna i grupp 2 i regim 2 under 1995-2014. 
Snabbreagerande grundvattenmagasin övre bild och 
långsamreagerande grundvattenmagasin nedre bild. Siffrorna inom 
parantes är det totala antalet mätstationer där trender bearbetats. 
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Figur 23. Signifikant ökande och minskande trender hos de 
kemiska parametrarna i grupp 2 i regim 3 under 1995-2014. 
Snabbreagerande grundvattenmagasin övre bild och 
långsamreagerande grundvattenmagasin nedre bild. Siffrorna inom 
parantes är det totala antalet mätstationer där trender bearbetats. 
 
 
 

 
Figur 24. Signifikant ökande och minskande trender hos de 
kemiska parametrarna i grupp 2 i regim 4 under 1995-2014. 
Snabbreagerande grundvattenmagasin övre bild och 
långsamreagerande grundvattenmagasin nedre bild. Siffrorna inom 
parantes är det totala antalet mätstationer där trender bearbetats. 
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Bilaga 3 - Beräknade medelvärden 
 
Tabell 7. Beräknade medelvärden för de kemiska parametrarna i grupp 1 under 1985-2014, där S=snabbreagerande grundvattenmagasin och 
L=långsamreagerande grundvattenmagasin. 

Kemiska parametrar Regim 1 Regim 2 Regim 3 Regim 4 Sverige 
S L S L S L S L S L 

Alkalinitet (mg/l) 14,83 49,53 22,87 49,01 30,86 35,87 7,063 81,89 18,90 54,08 
Aluminium (mg/l) 0,009 0,006 0,029 0,013 0,478 0,041 0,420 0,026 0,234 0,022 
Ammonium (mg/l) 0,029 0,014 0,020 0,014 0,066 0,021 0,060 0,060 0,044 0,027 
Fluorid (mg/l) 0,118 0,035 0,104 0,094 0,182 0,062 0,219 0,256 0,156 0,112 
Fosfat (mg/l) 0,024 0,018 0,022 0,025 0,018 0,018 0,135 0,031 0,050 0,023 
Kalcium (mg/l) 2,791 17,82 6,563 12,63 10,50 14,01 5,111 35,79 6,241 20,06 
Kalium (mg/l) 0,554 2,024 0,870 1,303 0,952 0,814 1,158 2,251 0,884 1,598 
Klorid (mg/l) 0,738 11,01 1,518 2,202 5,440 8,100 18,37 19,74 6,517 10,26 
Konduktivitet (mS/m) 3,281 14,26 5,690 9,545 9,953 10,88 11,96 27,61 7,722 15,57 
Magnesium (mg/l) 0,757 1,965 1,373 2,745 1,506 1,272 2,046 5,038 1,431 2,755 
Natrium (mg/l) 2,210 6,442 2,015 2,106 4,686 5,078 12,16 11,31 5,267 6,233 
Nitrat (mg/l) 1,050 1,477 0,139 0,319 1,860 1,104 0,516 13,28 0,891 4,046 
pH 6,286 7,044 6,333 6,803 5,700 6,443 5,608 6,677 5,982 6,742 
Sulfat (mg/l) 1,295 9,282 5,445 4,303 9,458 8,851 15,44 28,63 7,910 12,77 
Temperatur vid 
provtagning (◦C) 

3,213 2,806 4,761 4,670 6,746 6,926 7,664 8,195 5,596 5,649 

Totalhårdhet 
(Ca+Mg) (mg Ca/l) 

4,038 21,05 8,838 17,15 12,97 16,11 8,485 44,13 8,582 24,61 
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Tabell 8. Beräknade medelvärden för de kemiska parametrarna i grupp 2 under 1995-2014, där S=snabbreagerande grundvattenmagasin och 
L=långsamreagerande grundvattenmagasin. 

Kemiska 
parametrar 

Regim 1 Regim 2 Regim 3 Regim 4 Sverige 
S L S L S L S L S L 

Arsenik (µg/l) 0,046 0,094 0,072 0,092 0,142 0,089 0,072 0,108 0,083 0,096 
Bly (µg/l) 0,097 0,024 0,148 0,069 0,181 0,413 0,081 0,045 0,127 0,137 
Järn (mg/l) 0,018 0,024 0,225 0,122 1,010 0,110 0,638 1,773 0,472 0,507 
Kadmium (µg/l) 0,021 0,006 0,043 0,013 0,071 0,014 0,022 0,019 0,035 0,013 
Kobolt (µg/l) 0,096 0,035 0,068 0,041 0,357 0,039 0,017 0,022 0,138 0,035 
Koppar (µg/l) 1,471 0,494 2,735 0,853 1,791 0,793 1,906 0,515 1,976 0,664 
Krom (µg/l) 0,169 0,310 0,250 0,083 0,202 0,159 0,195 0,319 0,204 0,218 
Mangan (mg/l) 0,012 0,001 0,060 0,063 0,090 0,012 0,031 0,068 0,048 0,036 
Nickel (µg/l) 1,069 0,154 1,175 0,988 1,018 0,182 0,117 0,156 0,845 0,370 
Totalt organiskt 
kol (mg/l) 

1,326 1,404 2,042 1,886 5,151 2,048 5,353 2,537 3,468 1,969 

Zink (mg/l) 0,008 0,001 0,013 0,005 0,015 0,004 0,005 0,005 0,010 0,004 
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