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SAMMANFATTNING 

Färskvatten är en naturresurs som alltmer hotas av antropogen påverkan och klimatföränd-

ringar. Idag försörjer kommunala dricksvattenverk majoriteten av Sveriges befolkning med 

dricksvatten producerat från yt- och grundvattentäkter. Pågående klimatförändringar medför 

utmaningar i att säkerställa en god dricksvattenförsörjning och innovativa lösningar undersöks 

ständigt. Regnvatteninsamling är en metod som använts långt tillbaka i tiden för att framställa 

dricksvatten. Dock har metoden under mänsklighetens modernare tid ansetts förlegad. I och 

med rådande problematik gällande vattenförsörjning i världen har regnvatteninsamling återvänt 

på många platser som icke-drickbar och drickbar vattenförsörjningskälla. Den här rapporten 

redovisar en studie av möjligheten att implementera regnvatteninsamling i två studieområden, 

studieområde A och B, på Muskö i Stockholmsskärgård. Syftet var att undersöka hur regnvat-

teninsamling på olika sätt kan bidra till att tillgodose vattenbehovet för framtida planerad bo-

stadsbebyggelse på ön. I studieområde A undersöktes huruvida saltvatteninträngning till grund-

vattenmagasin förekom samt möjligheten till infiltration av insamlat regnvatten till grundvat-

tenmagasin i syfte att förhindra saltvatteninträngning. I studieområde B undersöktes hur stora 

mängder vatten regnvatteninsamling från takytor teoretiskt skulle kunna bidra med till beräknat 

vattenbehov. Framtida klimat togs i åtanke och kvantiteten regn som i framtiden kommer falla 

i området bestämdes från två RCP, representative concentration pathways, klimatscenarion 

RCP4.5 och RCP8.5. RCP4.5 utgår från att koldioxidutsläppen kulminerar år 2040 medan 

RCP8.5 utgår från fortsatt höga koldioxidutsläpp. Beräkningar med antagande RCP4.5 påvisade 

att 117 000 m3 regnvatten per år teoretiskt kan insamlas från avrinningsområdet i studieområde 

A och ledas till grundvattenmagasinet för infiltration. Med antagande RCP8.5 anses maximalt 

169 000 m3 regnvatten kunna insamlas till infiltration. Dock kunde konstateras att det med un-

dersökta pumpflöden inte förekom saltvatteninträngning till akviferen och infiltration anses 

därför inte nödvändig i undersökt studieområde. Från takytor beräknades med RCP4.5 insamlat 

regnvatten kunna bidra med 8 % till vattenförbrukningen per hushåll, med RCP 8.3 beräknas 

regnvatten kunna bidra med 9 % av bedömd vattenförbrukning.   
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ABSTRACT 

Fresh water is a natural resource that is exceedingly threatened by anthropogenic impacts and 

the effects of climate change. Today, municipal water plants supply the majority of Sweden's 

population with potable water produced from surface and groundwater sources. Ongoing cli-

mate changes poses challenges in ensuring a good potable water supply and innovative solu-

tions are constantly being explored. Rainwater collection is an old method that in the past was 

used to produce and supply potable water. However, in modern times, the method has been 

considered outdated. With current water supply challenges in the world, rainwater collection 

has returned in many places as a non-potable and potable source to water. This report presents 

a study of the possibility of implementing rainwater collection in two study areas, study area A 

and B, on the island Muskö in Stockholm archipelago. The purpose was to examine how rain-

water collection in different ways can contribute to the water demand in a future planned resi-

dential area on the island. In study area A, investigations regarding if saltwater intrusion oc-

curred to the groundwater reservoir were made and the possibility to infiltrate collected rain-

water into the groundwater reservoir in order to prevent it was also examined. In study area B, 

investigations regarding the quantity of water rainwater collected from roof surfaces theoreti-

cally could contribute to meet the estimated water consumption. Future climates were consid-

ered and the quantity of rain that will fall in the area in the future was determined from two 

RCP, representative concentration pathways, climate scenarios, RCP4.5 and RCP8.5. RCP4.5 

is based on the scenario that carbon dioxide emissions culminate in 2040, while RCP8.5 is 

based on continued high carbon dioxide emission. Calculations with assumption RCP4.5 

showed that 117,000 m3 of rainwater per year theoretically can be collected from the catchment 

area and infiltrated to the groundwater reservoir. Calculations based on RCP8.5 showed that 

169,000 m3 rainwater could be collected for infiltration. However, it was concluded that with 

the studied pump flows no saltwater intrusion to the aquifer was detected and infiltration is 

therefore not considered to be necessary in the examined area. From roof areas, it was estimated 

with RCP4.5 that collected rainwater could contribute with 8 % to the water consumption per 

household, with RCP 8.5 it was estimated that rainwater could contribute with 9 % of the esti-

mated water consumption.  
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ORDFÖRKLARING 

 

Akvifer Geologisk formation med tillräckligt stor lagringskapacitet och ge-

nomsläpplighet att grundvatten kan utvinnas. 

Akvifug  Ett o-permeabelt lager som inte innehåller vatten eller avger vatten, 

exempelvis granit.  

Akviklud  Ett vattenmättat men relativt impermeabelt lager som inte avger 

vatten till brunnar eller källor, exempelvis lera. 

Akvitard  Ett vattenmättat lager med dåligt vattenförande egenskaper som 

försvårar grundvattentransporten, exempelvis sandig lera.  

Avrinningsområde Ett område där all ytavrinning från nederbörd färdas till ett och 

samma utlopp. Avgränsas av vattendelare. 

Evapotranspiration Vatten som avgår till atmosfären från mark, vattenytor och växtlig-

het. 

Hydraulisk konduktivitet Grundvattenflöde genom ett material vinkelrätt mot flödesrikt-

ningen. 

Isotrop Likartad i alla riktningar. 

Perkolation Djupinträngning av markvatten till grundvatten. 

Provpumpning En kontrollerad störning av grundvattenflödet. Utförs i syfte att stu-

dera effekterna av grundvattenuttag från akvifer av ett bestämt test-

flöde. 

Transmissivitet En mättad akvifers förmåga att transportera grundvatten horison-

tellt. 

Transpiration Vatten som avgår till atmosfären från växter. 

Vattendelare Gränser som delar av avrinningsområden. Exempelvis, högst be-

lägna punkter, akviklud, akvitard, akvifug. 
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1   INLEDNING 

 

Vatten är en nyckelfaktor i ett fungerade samhälle men tillgången till rent vatten är inte en 

självklar del i varje människas liv. Pågående klimatförändringar prognostiseras generellt leda 

till ökande nederbördsmängder i Sverige (Svenskt Vatten, 2007). Dock förmodas tillgången till 

dricksvatten minska och risken för torka öka i de sydöstra delarna av landet, detta på grund av 

beräknad ökad avdunstning orsakad av varmare klimat (Statens offentliga utredningar [SOU], 

2015).  

I och med förväntad minskad grundvattenbildning i sydöstra Sverige, i kombination med ökad 

befolkningstäthet, anses risken för överexploatering av grundvatten vara stor (Svenskt vatten, 

2007).  Beroende på område ger överexploatering av grundvatten olika konsekvenser, exem-

pelvis landsänkning, torrläggning av våtmarker och/eller saltvatteninträngning till akvifer (Sve-

riges geologiska undersökning [SGU], 2017).  

Dricksvattenförsörjning på öar är oftast baserad på grundvattenuttag från små grundvattenma-

gasin, som ofta överexploateras under torra sommarmånader (SGU, 2006). I Stockholms läns 

kust- och skärgårdsområden är den vanligaste konsekvensen av grundvattenexploatering salt-

vatteninträngning (SOU, 2015). Saltpåverkat vatten är problematiskt ur ett flertal synpunkter 

och kan bland annat orsaka korrosion på ledningsnät och laka ut metaller till dricksvattnet (Bo-

man et al., 2003).  

För att möta framtida vattenförsörjningsbehov undersöks kontinuerligt olika tekniker för att 

hitta, tillvarata och nyttja vatten. Regnvatteninsamling, RVI, är en metod som fått förnyat in-

tresse i fråga om klimatanpassning av infrastruktur (Gihmire et al., 2017). Metoden har använts 

i tusentals år för bevattning och dricksvattenförsörjning. Tekniken nyttjas genom att samla in 

regnvatten från ett avrinningsområde, leda vattnet till en reservoar och bevara vattnet till senare 

bruk. I urbana områden nyttjas numera RVI oftast i dagvattenhanteringssystem och till icke 

drickbar användning som toalettspolning och tvätt. I vissa lantliga miljöer och på somliga öar 

har RVI implementerats som den huvudsakliga metoden i dricksvattenförsörjningssystem (Rah-

man, 2017).   
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1. 1   Syfte och frågeställningar 

 

Detta examensarbete syftar till att undersöka regnvatteninsamling som vattenförsörjningsmetod 

i skärgårdsmiljö. Studerade metoder avser infiltration av insamlat regnvatten till grundvatten i 

syfte att motverka saltvatteninträngning till en kustnära akvifer samt regnvatteninsamling från 

hustak med avsikt att beräkna hur stora kvantitativa mängder vatten metoden kan generera. 

Examensarbetet är en platsstudie av två studieområden, studieområde A och studieområde B, 

på Muskö och innefattar litteraturstudier såväl som fältarbeten. 

 

Frågeställningar som besvaras är  

 

• Kan insamlat regnvatten infiltreras till studerad akvifer i studieområde A och vilken 

infiltrationsmetod bör då användas?  

• Gällande studieområde A, hur mycket regnvatten kan insamlas från avrinningsområdet? 

• Tränger saltvatten från Östersjön in i studerad akvifer vid grundvattenuttag? 

• Gällande studieområde B, hur stora kvantitativa mängder regnvatten kan insamlas från 

de takytor som planeras byggas på Muskö? 

 

 

 

1. 2   Avgränsningar 

 

Detta arbete är en fallstudie av två studieområden på ön Muskö i Stockholms skärgård. I ett 

avrinningsområde strax norr om fastigheten Arbottna 1:28, i detta arbete kallat studieområde 

A, undersöks möjligheten att implementera regnvatteninsamling och leda insamlat regnvatten 

till lämpligt vald infiltrationsanläggning för att undvika eventuell saltvatteninträngning vid 

framtida planerad exploatering av grundvattenmagasinet på lokalen. I och med att vattentill-

gången i skärgårdsmiljö är lägre än på det svenska fastlandet studeras också regnvattenin-

samling från takytor, med motivationen att anpassa bostadsbebyggelsen utifrån vattentillgång 

redan i nybyggnadsskedet. Studien utförs genom teoretiska studier av takytor som planeras att 

byggas på fastigheten Arbottna 1:28, i detta arbete kallat studieområde B. För att besvara 

ovanstående frågeställningar antas vattenbehovet uppgå till ca 100-150 m3 per dygn, vilket har 

beräknats i tidigare utförda vattenbalansberäkningar (M. Regazzoni 2019, personlig kommuni-

kation).   
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2   BAKGRUND 

 

2. 1   Vattnets kretslopp och grundvattensystemet 

 

Enligt Havs och vattenmyndigheten ingår allt vatten på planeten i hydrosfären. Detta innefattar 

också vatten i marken, atmosfären och vatten infruset i glaciärer. Vattnet transporteras inom 

hydrosfären via den hydrologiska cykeln, ett slutet kretslopp som illustreras i figur 1, i tre möj-

liga faser; gas, fast eller flytande.  

Från hav, sjöar och vattendrag transporteras vattnet till atmosfären genom evaporation, orsakad 

av solens värmeenergi. Avdunstning från levande organismer till atmosfär benämns som tran-

spiration. När atmosfären är mättad kondenserar vattnet och lämnar atmosfären som nederbörd 

i form av snö, is eller regn. I flytande form transporteras vatten med gravitationskraft i gradi-

entens riktning, det vill säga vinkelrätt mot ett områdes höjdkurvor, och flödar via avrinnings-

områden till närmsta vattendrag antingen som yt-avrinning eller genom infiltration (Todd et al., 

2005). 

Infiltrerat vatten som helt fyller porer och sprickor i jordlager och berggrund benämns grund-

vatten och utgör en tredjedel av allt tillgängligt färskvatten på jorden (Lal, 2015). Grundvatten 

ansamlas i geologiska formationer kallade akviferer eller grundvattenmagasin. Enligt definition 

klassas en geologisk formation eller en ansamling av geologiska formationer som akvifer endast 

om formationerna har kapacitet att lagra vatten och har tillräcklig genomsläpplighet så att 

Ytligt grundvatten 

Djupt grundvatten 

Evaporation 

Evaporation 

Sol 
Vind 

Transpiration 

Hav 

Nederbörd 

Figur 1.   Illustration av den hydrologiska cykeln, vattnets kretslopp. Bilden visar hur vattnet på jorden transporteras mellan 

olika tillstånd och magasin. 

Moln 

Perkolation 

Infiltration 
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grundvatten kan utvinnas i användbara mängder (Bear, 2007). Akviferer delas in i slutna, halv-

slutna eller öppna beroende av huruvida grundvattenytan står i kontakt med atmosfären eller är 

avskild via ett ogenomträngligt lager. Det finns olika typer av ogenomträngliga lager vilka be-

nämns akvifug, akviklud samt akvitard varav klassificering sker utefter lagrets egenskaper, se 

ordlista. Liksom ett områdes högst belägna punkter verkar dessa också som vattendelare (Todd 

et al., 2005). 

Ett områdes geologi har en betydande inverkan på grundvattenbildningen och styr över infilt-

rationsförmågan, växtligheten, evapotranspirationen m.m. (Todd et al., 2005). Jordprofilen i en 

akvifer delas in i två olika zoner; omättad- och mättad zon. Stor del av vattnet i den omättade 

zonen återgår till atmosfären genom evapotranspiration, endast vid full mättnad perkolerar vat-

ten genom den omättade zonen till den mättade zonen med hjälp av gravitationskraft och bildar 

grundvatten (Bear, 2007). Vid infiltration genom marklagret genomgår vattnet ett naturligt re-

ningsförlopp genom kemiska, biologiska och fysikaliska processer (Hansson, 2000).  

Infiltration förekommer även på konstgjort vis och används bland annat vid dricksvattenfram-

ställning och vid dagvattenhantering. Vid konstgjord infiltration till akviferer som ämnas ex-

ploateras för dricksvatten är det önskvärt att behålla så mycket som möjligt av de naturliga 

marklagren för att nyttja den naturliga reningsprocessen (Hansson, 2000). Ett flertal olika in-

filtrationsmetoder finns, emellertid drar inte alla metoder nytta av den mikrobiologiska barriä-

ren som finns naturligt i marklagren, exempelvis djupinfiltration där vatten injekteras direkt 

ned i grundvattenkroppen (Hansson, 2000).   

Grundvatten återfinns även i berg. För optimala vattenförande egenskaper bör berggrunden be-

sitta långa sammanhängande sprickor av olika slag och storlekar, så kallat strukturell isotropi. 

Isotropi i olika berggrunder bestäms genom olika geofysiska mätmetoder men generellt sett kan 

sägas att strukturell isotropi ofta återfinns i massformiga granitiska bergarter (SGU, 2015). 

Gnejsig berggrund erhåller i allmänhet anisotropa egenskaper och har vanligen en sämre vat-

tenförande förmåga än graniter (Knutsson et al., 1995). Undersökningar av den söderman-

ländska gnejsen har visat på brant stupande skiffrighet och sprickor som kan betraktas som en 

enskild vattenförande kanal i berget. Vattenledningsförmågan i sedimentär berggrund är i all-

mänhet varierande och beror på tidigare händelser i bergartsbildningen samt kontakten med 

omgivande berggrund (Knutsson et al., 1995).   

 

2. 2   Saltvatteninträngning 

 

Enligt statens offentliga utredningar, rapport SOU 2015:15 klimatförändringar och dricksvat-

tenförsörjning, är en risk vid uttag av grundvatten i kustnära områden saltvatteninträngning till 

akvifer. Problemet uppstår världen över och sker oftast i kustnära och/eller i låglänta områden. 

I Sverige finns även områden som en gång befunnits under havsnivån, så kallade områden under 

marina gränsen. Dessa områden har en förhöjd risk för saltvatteninträngning i brunnar och akvi-

ferer från ett underliggande relikt saltvatten som härstammar från tiden då den nuvarande lan-

dytan låg under havsnivån (SOU, 2015).  

Vid kusten sträcker saltvattenplymer från havet in under land. På grund av salt- och sötvattens 

olika densitet skiktas salt- och sötvatten i olika lager, det lättare sötvattnet ovanpå det tyngre 
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salta. Om överuttag av sötvatten sker minskar det hydrauliska trycket från sötvattnet på salt-

vattnet som då tränger högre och längre in i akviferen (SUO, 2015). När en akvifer försaltats är 

det inte längre möjligt att bruka akviferen som källa till dricksvatten (SUO, 2015). I tät, kristal-

lin berggrund kan saltvattnet ha en inträngning på upp till ca 300-500 meter, i lösa jordlager 

kan inträngningen uppnå kilometeravstånd (Knutsson et al., 1995). 

 

2. 3   Regnvatteninsamling 

 

Regnvatteninsamling, RVI, är en metod som nyttjats som dricksvattenförsörjning långt tillbaka 

i historien. De äldsta regnvatteninsamlingssystem som påträffats anses härstamma från de ti-

digaste civilisationerna i Västasien (Haq, 2017). På senare år har länder med vattenbrist åter-

upptagit tekniken som en alternativ metod till dricksvatten (Haq, 2017) men används också som 

en alternativ vattenförsörjningsmetod för icke drickbart bruk och bortledning av dagvatten. Ett 

typiskt RVI-system består av ett avrinningssystem, bortledningssystem, behandlingssteg och 

förvaring (Rahman, 2017). 

Pågående urbanisering medför en rad utmaningar ur hydrologisk synpunkt. På grund av allt mer 

hårdgjorda ytor i stadsområden minskar infiltrationsmöjligheten vid nederbörd, vilket resulterar 

i kraftigare toppflöden av ytavrinning (Östlind, 2012). I urbana områden forslas ytavrinning via 

tak, hängrännor, längs gator och andra hårdgjorda ytor till dagvattenbrunnar och ledningsnät, 

vilka avser bortleda vattnet. I mindre urbana miljöer förekommer högre mängd infiltration av 

nederbörd. Det vatten som inte infiltrerar i marken transporteras som ytavrinning via utgrävda 

diken och fåror eller rinner ut i naturliga vattendrag (Al-Qudah, et al., 2012).  

Genom att nyttja RVI kan vatten, istället för att ledas bort, insamlas, tillvaratas och nyttjas och 

således avlasta exploateringen av vatten från ett områdes yt- och grundvattenmagasin (Al-

Qudah, et al., 2012). All form av RVI kan eller bör inte brukas som dricksvatten på grund av 

hälsoskäl. Regn kan förorenas genom absorption av luftföroreningar eller kontamineras vid yt-

avrinning på förorenade ytor i avrinningsområdet. Vattnet kan även kontamineras av RVI-sy-

stemets konstruktionsmaterial eller vid förvaring i konstgjorda tankar (Haq, 2017). Vid all kon-

struktion av RVI-system bör kontaminationskällor kartläggas samt lämpliga reningssystem in-

stalleras.  

Innan implementering av RVI-system ska noggranna utredningar av ett områdes regnmönster 

samt vattenbalansberäkningar av områdets vattenbehov utföras. Nederbörd faller inte uniformt 

över ett område eller med jämn intensitet under en tidsperiod. Centralt bör undersökningar av 

årsmedelnederbörd samt varaktigheten av förväntad regnavsaknadsperiod studeras (Haq, 

2017). 

För att RVI ska kunna användas som en tillförlitlig vattenförsörjningsmetod måste ett områdes 

årliga ytavrinning överstiga det beräknade årliga vattenbehovet. RVI-system designas efter den 

årliga ytavrinningen som genereras av ett områdes årsnederbörd (Zhu et al., 2015). Eftersom 

nederbörd och ytavrinning är unikt för varje nederbördstillfälle är inte årsnederbörden en kon-

stant volym som inträffar varje år och måste därmed uppskattas (Zhu et al., 2015).  
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2. 3. 1   Från takytor 

 

I Sverige måste all dricksvattenberedning och distribution följa Livsmedelsverkets föreskrifter. 

I föreskrifterna redogörs bland annat krav på vilka material som får komma i kontakt med vatt-

net, provtagnings- och analysfrekvenser samt beredning och distribution (Livsmedelsverket, 

2017).  

Regnvatten innehåller mindre andel lösta joner och har generellt sett ett pH mellan 4,5 - 6,5. 

Detta medför att vattnet är mer aggressivt vilket, beroende på konstruktionsmaterial av RVI-

system, kan orsaka urlakning av bland annat tungmetaller från avrinningsområdet, ledningssy-

stem och förvaringstank (Haq, 2017). Problem med tillväxt av alger och sedimentation kan 

uppkomma i uppsamlingssystemet vilket då ofta leder till dålig lukt. Av både hälsoskäl och 

kosmetiska orsaker bör därför det insamlade regnvattnet genomgå flertalet reningssteg innan 

vidare distribution till hushåll (Haq, 2017).  

I urbana områden, där många olika föroreningar förekommer, nyttjas RVI globalt oftast som 

alternativ vattenkälla, exempelvis till toalettspolning, tvätt, bevattning m.m. (Rahman, 2018). 

Oftast samlas nederbörden in från takytor där vanligt förekommande föroreningar är damm, 

patogena förekomster, tungmetaller, organiska föroreningar och parasiter (Mosley, 2005). Vat-

tenkvalitén beror också till stor del på insamlingssystemets material som ibland kan bidra med 

urlakade ämnen, exempelvis tungmetaller, till vattnet. Genom att underhålla RVI-systemet, 

undvika material som lätt urlakas samt hålla takytan fri från överhängande trädgrenar kan vat-

tenkvalitén förbättras betydande (Rahman, 2017). 

RVI-system, där takytor nyttjas som avrinningsområde, dimensioneras utefter byggnadens vat-

tenbehov, vilket kan variera stort beroende på byggnadens funktion. Klassificering av hur vatt-

net ska brukas, exempelvis som återinförsel till grundvatten, icke-drickbar användning eller 

som dricksvatten, avgör hur RVI-systemet designas samt antal reningssteg som måste imple-

menteras (Haq, 2017).  

RVI-system förekommer i allt från mycket enkla utformningar, där ytavrinningen insamlas från 

takytor och leds direkt ned i insamlingstank, till mer kompletta system där vattnet genomgår 

flertalet reningssteg innan förvaring. Figur 2 visar ett nästan komplett reningssystem som van-

ligen används vid regnvatteninsamling (Haq, 2017). Hur vattnet ska förvaras är ofta den största 

utmaningen (Haq, 2017). Kontaminationsrisken i förvaringssystemet varierar beroende på för-

varingsmetod. Ovanjordsförvaring av insamlat regnvatten ökar risken för tillväxt av alger i tan-

ken men minskar risken för oupptäckta in- och/eller ut-läckage medan underjordsförvaring ökar 

risken för in-läckage av markföroreningar och oupptäckta sprickor i tanken (Al-Qudah, et al., 

2012). 
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2. 3. 2   Infiltration av insamlat regnvatten 

 

Regnvatteninsamling används även i syfte att infiltrera vatten till akviferer (Haq, 2017). Infilt-

ration kan bland annat utföras med avsikt att skapa konstgjort grundvatten, minska ytavrinning 

i urbana områden eller motverka sättningar i mark. Metoden kan även nyttjas för att motverka 

saltvatteninträngning i kustnära akviferer genom att bilda en hydraulisk barriär mot inträngande 

saltvatten. För att fastställa optimal platsspecifik infiltrationsmetod samt för att förebygga upp-

trängning av infiltrerat vatten på oönskade platser krävs noggranna hydrogeologiska områdes-

studier innan implementering av infiltrationssystem (Hansson, 2000).  

Om nederbörden inte samlas in från hårdgjorda ytor, som exempelvis tak, är det lämpligt att 

nyttja det naturliga flödet till ett avrinningsområdes utlopp och placera ett insamlingssystem 

där. Det är vanligt att pumpa vattnet från förvaringskonstruktion till infiltrationsanläggning 

(Andersson et al., 2017). I vissa fall utplaceras infiltrationssystem direkt i utloppet eller på stra-

tegiska lågpunkter i ett avrinningsområde så att nederbörden infiltreras på plats och pumput-

rustning kan undvikas.  

Infiltrationssystem konstrueras utefter platsspecifika förutsättningar där infiltrationsmetod väljs 

antingen som ytinfiltration, infiltration via den omättade zonen eller djupinfiltration till den 

mättade zonen (Bouwer, 2002). Samtliga infiltrationstekniker är illustrerade i figur 3. 

Figur 2.   Exempel på hur ett RVI-system kan designas (från Haq, 2017). Cl= klor, UV=UV-ljus, både klor och UV verkar 

desinficerande på vattnet. Filtret kan förslagsvis bestå av filtersand. 



Regnvatteninsamling och infiltration 

8 

 

  R. Eränen, Luleå tekniska universitet, 2019 

 

 

Ytinfiltration 

Ytinfiltration sker normalt genom utgrävda bassänger och används i öppna akviferer med jord-

lager av goda vattenförande egenskaper (Axelson, 2013). Från bassängen infiltreras vatten till 

grundvattnet genom den omättade zonen och genomgår naturliga reningsförlopp via fysika-

liska, kemiska och mikrobiologiska processer. Då biofilm bildas på botten av bassängen, vilket 

resulterar i lägre till ingen infiltration, krävs underhåll av anläggningen. Tekniken är ytkrävande 

(Axelson, 2013).  

Ytinfiltration kan också nyttjas genom implementering av sprinklersystem på naturmark. Stora 

mängder vatten sprids då kontinuerligt, året om, över ett naturmarksområde och vattnet erhåller 

en naturlig rening genom det naturliga marklagret (Hansson, 2000). Systemet kan sättas igen 

av växande humusskikt och bör rensas ungefär var femte år (Hansson, 2000). 

Infiltration genom omättad zon 

Infiltration genom den omättade zonen är en användbar infiltrationsteknik när grundvattenma-

gasinet och markytan är åtskilda av ogenomsläppliga lager, exempelvis lera. Infiltration genom 

omättad zon sker ofta via grävda diken (Axelsson, 2013). Djupet på diket beror på vid vilket 

djup det permeabla materialet i jordprofilen börjar. Infiltration genom den omättade zonen är 

en relativt billig metod att konstruera, dock har systemet en tendens att sätta igen och kontinu-

erligt underhåll krävs för optimal infiltrationseffekt (Axelsson, 2013). 

Djupinfiltration 

Djupinfiltration används i områden där ytkrävande anläggningar inte kan användas eller om 

jordlagren saknar tillräckligt permeabla egenskaper för infiltration (Bouwer, 2002). Metoden 

kan också nyttjas om akviferen är sluten. Infiltration sker via en eller flera infiltrationsbrunnar 

direkt in i en akvifer. Då vattnet inte filtreras genom den omättade zonen saknas den mikrobi-

ologiska barriär som renar vattnet på väg ned genom jordlagren (Axelson, 2013). Om akviferen 

ska nyttjas till dricksvattenförsörjning bör därför, i de flesta fall, regnvattnet genomgå någon 

form av rening innan det leds till grundvattnet (Axelson, 2013). Mekanisk rening, exempelvis 

filtrering, av insamlad nederbörd bör också utföras för att förhindra igensättning av infiltrat-

ionssystemet. Som oftast vid filtrering bör infiltrationsbrunnen backspolas två till tre gånger 

per dygn i ca 15-30 minuter för att säkerställa god infiltration genom systemet (Bouwer, 2002).  

  

Figur 3.   Skiss över ytinfiltration (t.v), infiltration genom den omättade zonen (mitten) och djupinfiltration (t.h). 
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2. 4   Geofysiska undersökningar  

 

Vid implementering av infiltrationsmetod bör ett områdes hydrogeologiska egenskaper grund-

ligt undersökas så att optimal infiltrering kan uppnås. Undersökningar av ett områdes geologi 

ger ofta en realistisk uppskattning av ett grundvattenmagasins egenskaper. Klassificering av 

jordarter och studie av marklagerföljden ger bland annat en bedömning av magasinets porositet 

och permeabilitet, även kallad hydraulisk konduktivitet (Bergström, 1993) Den effektiva poro-

siteten i ett jordlager beskriver hur stor volymandel av marken som vattnet upptar. Den hydrau-

liska konduktiviteten, k-värdet, beskriver jordens genomsläpplighet när marken är vattenmät-

tad, vatten som per tidsenhet passerar en yta under tryck (Bergström, 1993). Ofta används meter 

per sekund som enhet för k-värde (SGI, 2008). Tabell 1 visar k-värdet för ett utvalt antal jordar-

ter.  

 
Tabell 1.  Ett urval av jordarter samt respektive jordarts hydrauliska 

konduktivitet (SGI, 2008) 

Jordart Hydraulisk konduktivitet, k, [m/s] 

Fingrus 10 -1  - 10 -3 

Mellansand 10 -3 - 10 -5 

Lera  < 10 -9 

 

2. 4. 1   Resistivitetsundersökningar 

 

Den geofysiska metoden resistivitetsmätning är av lämplighet att använda vid hydrogeologiska 

utredningar. Vid resistivitetsmätningar undersöks markens strömledningsförmåga, resistivitet, 

genom att artificiellt inducera ström i marken och mäta potentialskillnaden (Brooks, 2002). 

Resistivitet beskriver hur väl ett material hämmar strömflöde (Brooks, 2002).  

 

Beroende på material leds ström olika lätt. Ett salt vatten har lägre resistivitet än ett färskt och 

färskvatten har i sin tur lägre resistivitet än jord, sand samt grus (Brooks, 2002). Figur 4 visar 

värdet för ett utvalt antal materials resistivitet. Potentialskillnaden som mäts ger information 

om markens elektriska egenskaper och sålunda information om markens uppbyggnad och be-

ståndsdelar (Brooks, 2002).  
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Figur 4.    Resistivitetsvärden för olika jordarter, bergarter samt olika vatten och vatten i olika faser. Bild erhållen från Thorkild 

Maak Rasmussen, Luleå tekniska universitet. 

En av de vanligare metoderna som används vid resistivitetsmätning är Vertical Electrical Soun-

ding, VES. Metoden används generellt för att studera en markprofil (Brooks, 2002). VES under-

sökningar utförs genom att inducera ström och mäta potentialskillnaden med en terrameter, 

exempelvis av modell SAS 4000 eller SAS 300 (T. Rasmussen, personlig kommunikation, 

2019). Ström- och potentialelektroder arrangeras i undersökningsområdet och kopplas via 

strömkablar till terrametern efter olika konfigurationsmetoder, varav ett av de vanligare ar-

rangemangen är enligt Schlumberger (Eriksen, 2011). 

VES undersökningar har beskrivits av Eriksen (2011). Vid VES undersökningar med Schlum-

bergerkonfiguration utgår mätningarna från centrum av undersökningsprofilen. Elektroderna 

arrangeras enligt figur 5, strömelektroderna längst ut och potentialelektroderna innanför, och 

flyttas utåt efter varje mätning enligt ett logaritmiskt stegschema i en rak linje. Terrametern 

visar vid varje mätning ett mått på resistiviteten som egentligen är den så kallade skenbara 

resistiviteten. Den sanna resistiviteten beräknas på olika vis beroende på vilket elektrod-ar-

rangemang som valts för undersökningen. Hur djupt profilen mäts beror på avståndet mellan 

strömelektroderna. Avståndet mellan strömelektroderna ska vara minst lika långt som önskat 

undersökningsdjup.  

Figur 5.  Elektrodarrangemang enligt Schlumberger konfiguration. Strömelektroderna, C1 och C2, arrangerade 

längst ut och potentialelektroderna, P1 samt P2, arrangerade innerst.  
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2. 4. 2   Sondering 

 

Sondering är en geofysisk metod som undersöker marklager. Enligt Sveriges geologiska institut 

kan jordlager och jordlagerföljd i både lösa och fasta jordlager bestämmas med sonderingsmät-

ningar. Även undersökningar av berg kan utföras med metoden. 

Sondering har beskrivits av Sveriges geotekniska förening [SGF] et al., (2001). Sonderingsmät-

ningar utförs med borrvagn. Vid undersökning registreras motståndet av borrstålets neddrivning 

som ett mått på jordfastheten i jordprofilen. Jordmotståndet kan mätas enligt flertalet olika son-

deringsmetoder. Redovisning av sonderingsmätningar utförs i uppritad sonderingsstapel där 

jordlager och dess uppbyggnad inritats. Sonderingsmätningar anger också typ av avslut för mät-

ning, om mätning utförts till berg, block eller sten eller slutförts utan stopp.  

 

2. 4. 3   Provpumpning 

 

Kvantiteten grundvatten som kan exploateras från en akvifer är beroende av akviferens geolo-

giska utformning och uppbyggnad. Genom att utsätta ett grundvattenmagasin för en kontrolle-

rad störning i form av bortpumpning av grundvattnet, en så kallad provpumpning, kan egen-

skaper som bland annat transmissivitet och hydraulisk konduktivitet beräknas (Carlsson et al., 

1991).  

Provpumpning utförs från en eller flera pumpbrunnar (Carlsson et al., 1991). Under ett försök 

pumpas grundvatten från akviferen med konstant flöde och förändringen av grundvattennivån 

registreras regelbundet från observationsrör inom grundvattenmagasinets område. Registre-

ringen av grundvattennivån sker på olika avstånd från pumpbrunnen. I pumpperiodens början 

frigörs vatten närmast pumpbrunnen från akviferen och bildar en uppochnedvänd kon i jord-

profilen. Under provpumpningsperioden frigörs kontinuerligt vatten från akviferen vilket bre-

der ut avsänkningskonen. När avsänkning inte längre kan registreras med tiden avslutas prov-

pumpningen och grundvattennivåns återhämtning noteras till dess att ingen återhämtning längre 

kan registreras med tiden (Carlsson et al., 1991). 

Provpumpning utförs främst för att bestämma ett magasins hydrauliska egenskaper genom hyd-

rauliska beräkningar vilka kan utföras genom ett flertal olika metoder. Huvudsakligen används 

tryck eller nivådata som registrerats under provpumpningen, avstånd mellan observationsrör 

och pumpbrunn samt pumpflödet i beräkningarna (Carlsson et al., 1991). Metoderna Thiems 

avsänkning-avstånd och Thies återhämtning är två vanliga beräkningsmetoder som används för 

att bland annat bestämma transmissiviteten och den hydrauliska konduktiviteten i en akvifer (T. 

Zeray 2019, personlig kommunikation). 

Med metoden Thiems avsänkning-avstånd beräknas transmissiviteten enligt ekvation 1  

𝑇 =
𝑄∙ln(

𝑟2
𝑟1
)

2𝜋(𝑆1−𝑆2)
     (1) 
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där T är transmissivitet, Q är flöde, r1 är pumpbrunnens radie och r2 är avståndet mellan obser-

vationspunkt till pumpbrunn, S1 är avsänkningen i pumpbrunnen och S2 är avsänkningen i ob-

servationspunkten (T. Zeray 2019, personlig kommunikation). 

Ekvation 2 beräknar transmissiviteten med Thies återhämtningsmetod 

𝑇 =
2,3𝑄

4𝜋𝑆𝑟
∙ log(

𝑡

𝑡′
)     (2) 

där T är transmissivitet, Q är pumpflöde, Sr är kvarvarande avsänkning, t är tiden som gått sedan 

pumpstart till återhämtning och t’ är tiden från återhämtningsstart. Den hydrauliska kondukti-

viteten fås genom att dividera transmissiviteten med akviferens mäktighet (T. Zeray 2019, per-

sonlig kommunikation). 

  



Regnvatteninsamling och infiltration 

13 

 

 

R. Eränen, Luleå tekniska universitet, 2019 

 

 

3   METOD 

 

3. 1   Studieområden 

 

Två studieområden har i detta examensarbete utretts som möjliga dricksvattenförsörjningsal-

ternativ till framtida planerad bostadsbebyggelse. Bostadsbebyggelsen planeras uppföras på 

Muskö, en ö i Stockholms södra skärgård tillhörande Haninge kommun. Tidigare utredningar 

har uppskattat ett vattenbehov om 100-150 m3 vatten per dygn (M. Regazzoni 2019, personlig 

kommunikation). Större ytvattenförekomster saknas på ön och tidigare undersökningar påvisar 

att möjligheten till grundvattenutvinning är begränsad till ett fåtal områden. 

 

3. 1. 2   Studieområde A, Björkholmen 

 

Studieområde A är ett avrinningsområde om cirka 52 hektar med tillhörande grundvattenma-

gasin beläget på den västra delen av Muskö i området Björkholmen. Förhoppning finns att ut-

vinna 70 m3 dricksvatten per dygn från akviferen.  

 

Osäkerhet råder kring huruvida grundvattenmagasinet står i kontakt med Östersjön. Sannolikt 

förekommer relikt grundvatten i akviferens djupare delar då Studieområde A är beläget under 

den marina gränsen. Risken för saltvatteninträngning till akviferen uppskattas därför vara täm-

ligen stor. I studieområde A har möjligheten till att infiltrera insamlat regnvatten till grundvat-

tenmagasinet studerats i syfte att behålla det hydrauliska trycket på akviferen och således 

avvärja saltvatteninträngning från Östersjön. Beräkningar av maximal mängd ytavrinning som 

kan insamlas från avrinningsområdet vid nederbörd har också utförts.  

 

3. 1. 3   Studieområde B, Arbottna 1:28 

 

Studieområde B omfattar takytorna som planeras byggas på fastigheten Arbottna 1:28 och är 

belägen söder om studieområde A. Området innefattar i dagsläget en herrgård med tillhörande 

flygel samt ett fåtal mindre gårdshus och två ladugårdar. På studieområde B planeras ett bo-

stadsområde om cirka 70 hus byggas. Den totala storleken på samtliga takytor vid byggskedets 

avslut beräknas till 7400 m2. Varje takyta kommer uppgå till cirka 80 m2 i horisontell projektion 

utifrån att taklutningen beräknas vara 38˚. Byggmaterial kommer mest sannolikt vara tegelpan-

nor (Kjell Forshed 2019, personlig kommunikation).  I studieområde B har möjligheten till im-

plementering av RVI från takytor studerats med avseende att undersöka hur stora mängder yt-

avrinning som kan insamlas från takytorna per år. 
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3. 2   Klimatprognoser 

 

I och med pågående klimatförändringar studerades uppskattningar av framtida klimat genom 

SMHI:s länsvisa klimatanalyser för att fastställa områdets årsmedelnederbörd. Klimatana-

lyserna genomförda i detta arbete är baserade på begränsade utsläpp (RCP4.5) och höga utsläpp 

(RCP8.5) av växthusgaser. SMHI:s klimatanalyser för Södermanlands län användes för detta 

examensarbete (SMHI, 2015). 

 

3. 3.   Topografi och avrinningsområde 

 

För att bedöma utformning och storlek på studieområde A:s avrinningsområde samt mest opti-

mala ledningsväg för ytavrinning till infiltrationsanläggning konstruerades en topografisk karta 

i programmet ArcMap 10.6, esri. Kartdata som nyttjats i ArcMap hämtades från Sveriges lant-

bruksuniversitets, SLU:s, hemsida för geodatabaser, zeus.slu.se, och kombinerades till att ut-

forma en sammanhängande topografisk karta över studieområdet på Björkholmen.  

 

3. 4   Geologiska förutsättningar  

 

De geologiska förutsättningarna i studieområde A undersöktes litterärt med jordarts-, jorddjups- 

och berggrundskartor från Sveriges geologiska undersökning, SGU, samt genom resistivitets-

mätningar, sonderingsmätningar och analys av data insamlat från tidigare områdesstudier, vil-

ket omfattar dokumentation från installation av grundvattenrör.  

Sonderingsmätningar utfördes den 25-27 mars 2019 av Skårby kärnborrning AB i fem punkter 

i Studieområde A, benämnda 1901, 1902, 1903, 1904, 1905.  

Fyra undersökningsprofiler studerades med resistivitetsmätningar den 12 april 2019 samt den 

29 april 2019 som, på grund av för hög felmarginal vid analys, ej kunnat ge tillförlitliga resultat. 

Felmarginalen beror mest sannolikt på felaktigt inställd geometri i terrameterns inställningar. 

Ytterligare resistivitetsmätningar utfördes den 29 april 2019 samt den 1 maj 2019 i två utvalda 

profiler, benämnda 1 och 2, inom studieområde A.  
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Resistivitetsmätningar 1 och 2 utfördes med terrameter av modell SAS 300, tillverkare ABEM 

instrument AB. Elektrodarrangemang utfördes enligt Schlumbergermetoden (Eriksen, 2011). 

 

Avståndet mellan elektroderna mättes upp med måttband och resistiviteten för varje mätning 

antecknades. Den uppmätta resistiviteten, som egentligen är den skenbara resistiviteten, multi-

plicerades sedan med ett K-värde som har beräknats med ekvation 3 för att erhålla den sanna 

resistiviteten. 

 

𝐾 = 
2𝜋

1

𝐴𝑀
−

1

𝐵𝑀
−

1

𝐴𝑁
+

1

𝐵𝑁

    (3) 

 

A och B är benämningen för respektive strömelektrod och representerar i ekvation 3 profilläng-

den. M och N representerar potentialelektroderna och beskriver längdavståndet mellan de båda 

potentialelektroderna.  

 

Analys av resistivitetsdata utfördes i programmet IPI2win. Programmet plottade utefter införd 

data en resistivitetskurva och upprättade en tabell över jordprofilens antal jordlager, lagerdjup 

samt varje lagers respektive resistivitet i tabell. Varje lagers resistivitetsvärde jämfördes sedan 

med figur 4 för att fastslå lagrens karaktär. Från givna data utfördes sedan bedömningar av 

jordprofilens uppbyggnad. 

  

Figur 6.   Utförda resistivitetsmätningar med godkänd felmarginal i IPI2win (under 4 %) i riskområde för saltvatteninträng-

ning.  
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3. 5   Vattenkvalité och kvantitet 

 

Den 25-27 mars installerade Skårby kärnborrning AB fem observationsrör i observationspunk-

terna 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 i studieområde A, vilka illustreras i Figur 9. Fyra befintliga 

observationsrör från år 1973 och 2015 fanns sedan tidigare på plats. Observationsrör utplace-

rade år 1973 samt 2015 benämndes RB7306, RB7307 respektive GV1, GV4. 

 

Provpumpning startades den 23 april 2019 från en befintlig och restaurerad schaktbrunn. En 

konduktivitetsmätande tryckmätare installerades den 27 mars 2019 i observationsrör GV 1, pro-

grammerad att mäta konduktiviteten och tryck var sjätte timme. Konduktivitetsmätningar med 

tryckmätare pågick genom hela provpumpningsperioden som varade i tre månader, se bilaga A 

för tryckdiagram, pumpflöde samt registrerad nederbörd under pumpperioden.  

 

3. 5. 1   Kapacitetsbedömning, studieområde A 

 

Den årliga ytavrinningen i studieområde A beräknades med ekvation 4 

𝑅 = 𝑃 − 𝐸𝑇 − ∆𝑆    (4) 

där R är ytavrinning, P är nederbörd, ET är den totala evapotranspirationen och ΔS är magasin-

förändring i snö, sjöar, mark- och grundvatten. Klimatprognoser modellerade av SMHI, enligt 

metoderna RCP4.5 och RCP8.5 användes för att bestämma framtida mängder årsmedelneder-

börd för åren 2021-2050 och 2069-2098. Ett medelvärde för evapotranspirationen valdes till 

400 mm per år vilket är SMHI:s beräknade värde för normal årsavdunstning i området. För att 

fastslå ett värde på magasinförändringen, ΔS, användes uppmätt grundvattennivå i slutna akvi-

ferer från tio SGU stationer, lokaliserade närmast Muskö se tabell 2. Medelvärdet av de tio 

stationernas magasinförändring antogs sedan vara magasinförändringen i grundvattenmagasi-

net i studieområde A. 

Tabell 2.  Tio av SGU:s mätstationer i slutna akviferer lokaliserade geografiskt närmast Muskö. Medelvärdet av de tio stat-

ionernas nivåskillnad har använts som magasineringskoefficient, ΔS, i beräkningarna av ytavrinningen i studieom-

råde A. Nivådatat som använts registrerades 2018-06-01 samt 2019-06-01. 

Mätstation Nivå 2018-06-01 [m] Nivå 2019-06-01 [m] Nivåskillnad (ΔS) [m] 

Haninge 56_3 2,172 2,288 0,116 

Haninge 56_4 3,518 3,696 0,178 

Vaxholm_1 1,900 1,740 -0,160 

Vaxholm_3 2,460 2,320 -0,140 

Vaxholm_5 2,020 2,000 -0,020 

Vaxholm_8 1,810 2,060 0,250 

Vaxholm_12 1,612 1,837 0,225 

Vaxholm_13 1,430 1,530 0,100 

Vaxholm_14 1,830 2,100 0,270 

Vaxholm_17 2,420 2,450 0,030 

Medelvärde ΔS   0,0849 
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IK, insamlingskapacitet för regnvatten, beräknades enligt ekvation 5 

𝐼𝐾 =
𝑉𝑦

𝑉𝑛
 ∙ 100%    (5) 

där Vy är volymen ytavrinning och Vn är mängden nederbörd. 

 

3. 5. 2   Kapacitetsbedömning, studieområde B 

 

Årsmedelnederbörden för studieområde B framtogs, som för studieområde A, ur SMHI:s kli-

matprognoser. Den årliga ytavrinningen för studieområde B beräknades enligt ekvation 6 (Haq, 

2017) 

 𝑅 = 𝑃 ∙ 𝜑 ∙ 𝐴𝑇    (6) 

där P är nederbörd, φ är avrinningskoefficienten som för takytor är 0,9 (Svenskt vatten, 2016), 

och AT är den projicerade takarean av samtliga takytor på området. Avdunstningen från taky-

torna antogs vara 10 % (Svenskt vatten 2016). För att bedöma RVI-systemets kapacitet beräk-

nades IK enligt ekvation 5. 
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4   RESULTAT 

 

Följande avsnitt redovisar resultat från litterära studier och fältstudier gällande studieområde A 

och B. Inledningsvis presenteras och analyseras de topografiska utgångspunkterna i studieom-

råde A samt områdets geologiska förutsättningar för infiltration. Vidare presenteras resultaten 

från provpumpningsdata där konduktivitetsmätningar analyseras. Kort följer sammanställning 

av de meteorologiska förutsättningarna för regnvatteninsamling och avslutningsvis presenteras 

maximal regnvatteninsamlingskapacitet i de två studieområdena.  

 

4. 1   Geologiska förutsättningar 

 

4. 1. 1   Topografi och avrinningsområde 

 

Det estimerade avrinningsområdets storlek har i ArcGIS uppmäts till ca 52 ha. I figur 7 presen-

teras en topografisk karta där studieområdets avrinningsområde, blå linje, utgörs av vattende-

lare i form av sluttande terräng. Avrinningsområdets storlek och utformning är en ungefärlig 

uppskattning utformad från höjddata varifrån nederbörden med gravitationskraft flödar vinkel-

rätt i gradientens negativa riktning till lägsta punkt i avrinningsområdet. Från figur 7 konstateras 

det lägsta höjddata återfinnas inom det lila och streckade blåa områdena, vilka indikerar utbred-

ningen av grundvattenmagasinet.  

Från figur 7 kan fastläggas att avrinningsområdets utlopp med största sannolikhet är lokaliserat 

i den sydliga delen av grundvattenmagasinet, i det mittersta blåstreckade området som markerar 

Figur 7.   Uppskattad utbredning av avrinningsområde samt uppskattad utbredning av grundvattenmagasin och osäker ut-

bredning av grundvattenmagasin i studieområde A. 
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den osäkra utbredningen av magasinet. Av höjddata kan ses att nämnt område innehar lägst 

höjdpunkt inom avrinningsområdet. Nederbörd som faller inom markerat avrinningsområde 

transporteras mest troligt vidare ut till Östersjön via denna lokal. Enligt topografikarta framgår 

även att samma område utgör störst risk för möjlig kontakt mellan Östersjön och grundvatten-

magasin då området föreligger nära havsnivån och angränsar mot Östersjön.  

 

4. 1. 2   Berggrund 

 

Figur 8 presenterar berggrunden i studieområde A. Bergarterna tonalit med gnejsig struktur, 

granit, sedimentär gråvacka med gnejsig struktur och metabasit åskådliggörs med olika färg-

sättningar och förklaras i figurbeskrivningen till figur 8. Från figur 8 kan utläsas att gnejs och 

gråvacka, brunt respektive blått område, är den berggrund inom avrinningsområdet som står i 

kontakt med Östersjön.  

 

Figur 8.   Berggrundskarta, studieområde A. Blått område markerar gråvacka, röda områden markerar granit, bruna områden 

(både ljusbrunt och mörkbrunt) betecknar gnejs, gröna områden markerar metabasit. 

Knutson, et al. (1995), beskriver en generell utbredd heterogenitet i spricksystem och krosszo-

ner hos gnejser. Den södermanländska gnejsen beskrivs i allmänhet besitta brant stupande 

sprickor och skiffrighet som ger upphov till enskilda vattenförande kanaler i berget. Av ovanstå-

ende information uppskattas risken för saltvatteninträngning från Östersjön till grundvattenma-

gasin via gnejsen vara låg.  

Knutsson et al., (1995), beskriver de sedimentära bergarternas vattenledningsförmåga som va-

rierande. Av SGU framgår att gråvackan i studieområde B besitter gnejsig struktur vilket kan 

påvisa heterogenitet i sprick- och krosszoner. Detta kan tyda på en låg risk för saltvatteninträng-

ning från Östersjön till grundvattenmagasin via den sedimentära berggrunden.  
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4. 1. 3   Jordarter och jorddjup 

 

SGU:s jordartskarta presenteras i figur 9. Jordartskartan påvisar en övervägande del glaciallera 

inom grundvattenmagasinets område. I avrinningsområdet återfinns svallsand, morän, 

postglacial sand  och berg i dagen.  

 

Figur 9.   Jordartskarta över studieområde A, sammanställd av SGU. Röd påvisar berg i dagen, gul markerar glacial lera, 

grå utmärker morän, orange indikerar postglacial sand. Samtliga observationspunkter kan avläsas i kartan. 

I figur 10 visualiseras jorddjupet inom avrinningsområdet. Jorddjupsdata är insamlat av SGU 

och påvisar en jordmäktighet av maximalt 10 m. Utsättning av observationsrör på 1970-talet 

Figur 10.   Jorddjupskarta över studieområde A, sammanställd av SGU.  Röda områden påvisar 5-10 m djup, 

gula områden påvisar 1-3 m djup, gröna områden påvisar 0 m djup. Utritade punkter i kartan visualiserar om-

råden med konstaterat djupare jordlager än 10 meter. 
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och 2019 påvisar dock att jordlagren i området lokalt kan uppnå över 20 meter. 

Observationspunkter där ett jorddjup över tio meter registrerats är markerade i figur 10.  

Resultat av jordprover tagna från 5 observationspunkter under sonderingsmätningarna har sam-

manställts i tabell 3 och visar jordlagerföljden samt jorddjupet för respektive observations-

punkt. 

Tabell 3.     Presentation av jordlagerföljd i fem provtagna observations-

punkter. Lokalisering av varje observationspunkt kan ses i 

figur 10. 

Observationspunkt Jordart Djup [m] 

1901 Lera 

Finsand 

0-7,8 

7,8-10 

 

1902 Lera 

Finsand 

0-11,4 

11,4-21,6 

 

1903 Lera 

Finsand 

0-12,6 

12,6-17,9 

 

1904 Lera 

Blandat lera-Finsand 

Finsand 

Sand 

0-9,6 

9,6-14,2 

14,2-17,2 

17,2-18,0 

 

1905 Lera 

Morän 

0-7,0 

7,0-8,2 

Resultaten från jordprover och sonderingsmätningar konstaterar att det översta skiktet i akvife-

ren består av ett ca tio meter tjockt lerlager. Underliggande jordlager består till övervägande del 

av finsand mot berg. Den hydrauliska konduktiviteten hos lera är så pass låg att lera kan ses 

som en vattendelare i form av akviklud och akviferen klassas därav som sluten. Medelvärdet 

för akviferens mäktighet beräknas till 4,5 m. Under lerlagret i observationspunkt 1905, belägen 

i riskområdet för saltvatteninträngning, påträffades morän som inte kan klassas som en vatten-

delare mot Östersjön. Av jordprover kan inte konstateras att akviferen är skild från Östersjön. 

 

4. 1. 5 Resistivitetsmätningar  

 

I tabell 4 presenteras resultaten av resistivitetsmätningar i profil 1 och 2, markerade i figur 6. 

Ur tabell 4 observeras för profil 1 i kolumn ”n” tre lager i markprofilen. Registrerat resistivi-

tetsvärde i respektive lager har jämförts med figur 4 för att fastslå lagrens karaktär. Det översta 

lagret påvisar lera följt av mest sannolikt ett lerlager med bräckt vatten i lager två och avslut-

ningsvis ovittrad berggrund av metamorf karaktär i lager tre. 
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Tabell 4. Modellerade lager för resistivitetsmätning i profil 1 och 2. I kolumn n representeras antal 

marklager, kolumn ρ symboliserar respektive lagers resistivitet och kolumn d symboliserar 

varje lagers djup. 

 

 

 

 

 

 

I tabell 4 konstateras fyra lager i jordprofilen för undersökningsprofil 2. Resultaten från resis-

tivitetsmätningen påvisar mest sannolikt, vid jämförelse med figur 4, ett övre lerlager följt av 

vattenmättad, på gränsen till bräckt, lera i lager två. Det tredje lagret består av jord och i fjärde 

lagret påträffas ovittrad metamorf bergart. Jordarten är mest sannolikt morän, vilket påträffats 

vid provtagning i närliggande observationspunkt 1905. Den metamorfa bergarten är sannolikt 

förgnejsad sedimentär gråvacka som återfinns i SGU:s jordartskartor.  

Resistivitetsmätningarna detekterade inga vattendelare i form av akvifug, akviklud eller akvi-

tard utöver lerlagret i översta delen i jordprofilen vilket kan tyda på kontakt mellan jordlager 

och Östersjön. Nämnvärt är att vattendelare mellan Östersjön och akvifer kan finnas utanför 

undersökta profiler.   

Utöver att bekräfta ett slutande lager av lera i översta delen av jordprofilen påvisar också resis-

tivitetsmätningarna en risk för bräckt vatten i det allra sydligaste delarna av avrinningsområdet.  

  

Profil   n ρ [ohm]  d [m] 

1 1 31,4 1,04 

2 5,67 2,62 

3 

 

2160 - 

2 1 64,1 0,516 

2 16,2 1,6 

3 103 21,2 

4 9799 - 
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4. 3   Saltvatteninträngning vid uttag av grundvatten 

 

Figur 12 illustrerar konduktiviteten samt tryckförändringen som uppmätts med tryckmätare i 

observationspunkt GV1. Konduktiviteten påvisar sjunkande värden under hela provpumpnings-

perioden. Under den sista månaden av provpumpningsförsöket bedöms konduktivitetsvärdet 

stabiliseras.  

Resultatet i figur 12 tyder inte på saltvatteninträngning från Östersjön. Sjunkande konduktivitet 

kan tyda på bortpumpning av relikt saltvatten från akviferen. Relikt saltvatten hade dock haft 

ett betydligt högre konduktivitetsvärde än uppmätta värden. För att vatten ska klassas som 

otjänligt av Livsmedelsverket måste konduktiviteten överstiga 250 mS/m, som högst uppmättes 

35 mS/m i GV1. 

En möjlig förklaring till den avtagande konduktiviteten är en längre tids saltackumulering i 

akviferen. I och med pumpning har vatten med relativt lägre salthalt från omgivningen flödat 

till och genom observationspunkten vilket orsakat utspädning i punkten.   

En annan teori till den avtagande konduktiviteten i GV1 är att en mindre förorening i observat-

ionspunkten som, i och med provpumpningen, pumpats bort från punkten. Exempelvis kan olja 

i samband med neddrivning av observationsrör i punktabell 44ten vara orsaken. 

En provpumpning ska normalt utföras med en konstant pumpperiod och en konstant återhämt-

ningsperiod där båda perioderna ska pågå tills stadig nivå av grundvattnet erhålls. På grund av 

pumphaveri och perioder av elavbrott har detta inte åstadkommits i detta försök vilket förklarar 

felkällorna gällande tryckvariationen genom pumpförsöket. Pumpflödet sattes från start till 70 

m3/dygn men i och med ovan nämnda orsaker har sammanställning av pumpdata konstaterat ett 

medelvärde av pumpflödet för den totala provpumpningen till 46 m3/dygn. Att konduktiviteten 

stadigt sjunker, även i perioder av återhämtning hos grundvattnet beror mest troligt på tillrin-

ningen av relativt färskare vatten från akviferens omgivning. 
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Figur 11.    Diagrammet visar uppmätta konduktivitetsvärden, blå linje, och tryckförändringen, grön linje, under tiden 

för provpumpningen i observationspunkt GV1. 
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4. 4   Meteorologiska förutsättningar  

 

Tabell 5 illustrerar en sammanställning av SMHI:s månatliga nederbördsdata för Söderman-

lands län. Tabellvärdena är baserad på data, insamlad under åren 1961–1990, och tar inte hän-

syn till klimatförändringarna och framtida prognostiserade ökning av regnmängd. 

Tabell 5.  Sammanställning av SMHI:s normalvärden för 

månatliga nederbördsdata i Södermanlands län. 

Månad Nederbörd  

[mm/mån.] 

Jan. 50 

Feb. 40 

Mar. 30 

April 30 

Maj 30 

Jun. 40 

Jul. 50 

Aug. 50 

Sept. 60 

Okt. 60 

Nov. 60 

Dec. 50 

 

Figur 13 illustrerar framtida prognostiserad årsmedelnederbörd i Södermanland. Prognos be-

räknad enligt klimatscenario RCP4.5 estimerar att årsmedelnederbörden på Muskö mellan åren 

2021-2050 uppgår till ungefär 600-650 mm per år, vilket också uppskattas gälla för åren 2069-

2098. Idag är årsmedelnederbörden på Muskö, enligt SMHI, mellan 500-600 mm per år. Modell 

med metod RCP8.5, beräknade med antagandet att utsläppen av växthusgaser är fortsatt höga, 

påvisar att årsmedelnederbörden på Muskö för åren 2021-2050 tros uppgå till 600-650 mm per 

år. För åren 2069-2098 konstaterar prognosen en årsmedelnederbörd om 700-750 mm per år.  
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4. 4. 1   Insamlingskapacitet, studieområde A 

 

Ytavrinning och insamlingskapacitet (IK), beräknade med ekvation 4 och 5, presenteras i tabell 

6. Ett medelvärde för årsnederbörden är framtaget från prognoserna RCP4.5 och RCP8.5 i figur 

13. 

Tabell 6.  Framtida årsmedelnederbörd för de två scenarierna RCP4.5 och RCP8.5. Ytavrinningen för de två framtidspro-

gnoserna, beräknad med ekvation 1, visas för båda scenarier samt insamlingskapacitet, IK, beräknad med ekvation 

3, visas för båda utfall. 

Klimatprognos Årsmedelnederbörd [mm/år] Ytavrinning [mm/år] IK [%] 

RCP4.5 625 225 36 

RCP8.5 725 325 45 

 

Beräkningar med RCP4.5 påvisar maximal regnvatteninsamlingskapacitet i studieområde A 

uppgår till 36 %. Vid beräkningar med RCP8.5 som utgångspunkt uppgår RVI-kapaciteten 

maximalt 45 %. Framtidsprognos RCP4.5 påvisar alltså att från 625 mm nederbörd per år kan 

ca 225 mm generera ytavrinning varav cirka 8 mm beräknas kunna samlas in för infiltration. På 

en area av 52 ha innebär detta att det är möjligt att samla in cirka 117 000 m3 vatten per år för 

infiltration till akvifer. Detta motsvarar ungefär 320 m3 per dygn vilket överstiger planerat uttag 

från akvifer. 

Från klimatprognos RCP8.5 beräknas ytavrinningen uppgå till ca 325 mm per år. Detta mots-

varar cirka 169 000 m3 insamlat regnvatten per år. Per dygn genererar RVI med RCP8.5 255 

m3 vatten och överstiger beräknat uttag från akvifer.  

Figur 12.   Framtidsprognoser för årsmedelnederbörd i Södermanland. Övre figurer är beräknade enligt RCP4.5 och nedre 

figurer har beräknats emligt RCP8.5 (SMHI, 2015). 



Regnvatteninsamling och infiltration 

26 

 

  R. Eränen, Luleå tekniska universitet, 2019 

 

4. 4. 2 Insamlingskapacitet, studieområde B 

 

Den sammanlagda volymen av insamlat regnvatten från takytor beräknas med ekvation 6 max-

imalt kunna uppnå 4160 m3 per år med framtidsprognos RCP4.5. För RCP 8.5 beräknas den 

maximala volymen av insamlat regnvatten uppnå 4830 m3 per år. Med en vattenförbrukning om 

100-150 m3 per dygn motsvarar insamlat regnvatten från takytor att täcka 8-11 % av vattenbe-

hovet vid scenario RCP4.5 och 9-13 % för scenario RCP8.5. Per dygn beräknas regnvatten från 

takytor bidra med cirka 11 m3 samt ungefär 13 m3 vid scenario RCP4.5 respektive RCP8.5 i 

medeltal.   
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5.   DISKUSSION 

 

Följande avsnitt redovisar diskussion gällande bäst lämpad infiltrationsteknik för studieområde 

A. Vidare diskuteras förutsättningarna för implementering av regnvatteninsamling på Muskö. 

Slutligen redogörs och diskuteras passande reningsteknik samt dimensionering och placering 

av uppsamlingstank. 

 

5. 1   Infiltrationsmöjligheter 

   

Jordartskartan, som presenteras i figur 10, resistivitetsmätningar, sonderingsmätningar och 

jordprover klassificerar grundvattenmagasinet i studieområde A som slutet. Det 10 meter tjocka 

lerlagret i jordprofilens översta delar är en tydlig akviklud som avskiljer akviferen från atmo-

sfären. Den låga hydrauliska konduktiviteten hos lera medför att ytinfiltration bör uteslutas som 

infiltrationsmetod. 

Att konstruera infiltrationsdiken och infiltrera regnvattnet genom den omättade zonen konsta-

teras vara opraktiskt. Det infiltrationsdugliga jordlagret förekommer inte förrän på ett djup av 

tio meter. Möjligheten till att skapa diken med lutning som genererar minimal erosion är i prak-

tiken inte möjlig. Allt för stora ytor skulle i sådant fall tas i anspråk. Frånsett erosionsrisker är 

utgrävning och konstruktion av infiltrationsdiken inte hållbart ur ekonomisk eller miljömässig 

aspekt då allt för stora mängder schaktmassor genereras.  

De geologiska förutsättningarna indikerar därför att djupinfiltrering är bästa platspecifika in-

filtrationsmetod för insamlat regnvatten i studieområde A. Dessvärre är djupinfiltration inte 

optimal infiltreringsmetod för akviferer som ska brukas till dricksvattenförsörjning då konta-

minationsrisken är högre än vid ytinfiltration och infiltration via den omättade zonen. Metoden 

är inte vanlig i svenska dricksvattenanläggningar men används vid Lilla Holje i Olofström 

(Hansson, 2000). Där genomgår vattnet innan djupinfiltration ett långsamfilter som konstrue-

rats med inblandning av kalksten för pH justering. I filtret återfinns också viss biologisk akti-

vitet som tillför viss rening av infiltrationsvatten (Hansson, 2000).  

Resultaten från konduktivitetsmätningar indikerar dock på sjunkande konduktivitet genom hela 

studien och tyder således på att saltvatten inte tränger in till akviferen från Östersjön. Med un-

dersökt pumpflöde, medelvärde 46 m3/dygn, är infiltration inte en nödvändig implementering i 

området. För att helt säkerställa att saltvatten inte tränger in i akviferen bör dock pumpförsök 

utföras med högre flöden. 

Det bör också nämnas att litterära studier över berggrunden i studieområde A inte är tillräckligt 

för att avskriva saltvatteninträngning via berggrund. För att med säkerhet bekräfta berggrun-

dens egenskaper och vattenledande förmåga bör fortsatta fältundersökningar komplettera de 

litterära studierna, exempelvis med metoden very low frequency, VLF. 
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5. 2   Förutsättningar till regnvatteninsamling på Muskö  

 

Nederbördsmängden skiftar från årstid till årstid. Historiskt sett har lägst mängd nederbörd fallit 

under årstiderna vinter och vår. Den nederbörd som fallit vintertid har magasinerats i snötäcket 

och bidragit till grundvattenbildning på vårkanten vid snösmältning. SMHI:s klimatprognoser 

hävdar att perioden med lägst nederbördsmängd i framtiden fortsatt kommer vara under vinter- 

och vårmånaderna. I och med att klimatet förväntas bli varmare prognostiseras dock nederbör-

den i Södermanland falla som regn under vintertid. Således kan RVI brukas året om, även under 

vintermånaderna då ytavrinning mest troligt kommer förekomma under alla årstider (SMHI, 

2015) Insamlingskapaciteten, IK, för studieområde A och B har därför i denna studie beräknats 

för årets samtliga månader.  

Störst mängd insamlat regnvatten uppnås de nederbördsrikaste årstiderna, vilka prognostiseras 

vara sommar och höst (SMHI, 2015). Även om mer nederbörd faller innebär det inte alltid en 

ökning av grundvattenbildningen. Under växtsäsongen transpireras majoriteten av markvattnet 

tillbaka till atmosfären vilket leder till sjunkande grundvattennivåer fram till växtsäsongens av-

slut (SGU, 2017). Det har prognostiserats att växtsäsongen i Södermanland kommer förlängas 

med två till tre månader (SMHI, 2015). Därför bör lagring av insamlat regnvatten prioriteras 

under den senare perioden av höstsäsongen när grundvattennivåerna kan anses vara som högst 

och nederbörden är riklig. Infiltration av lagrat regnvatten bör sedan prioriteras till vårsäsongen 

då lägst nederbördsmängd beräknas falla och grundvattenbildningen från snösmältning inte 

längre beräknas förekomma. Insamling av regnvatten och infiltration bör koncentreras till som-

marmånaderna då nederbörden är riklig men inget grundvatten bildas. 

Dock har saltvatteninträngning i denna studie kunnat avvisas, se figur 12, och därför anses in-

filtration av insamlat regnvatten inte vara nödvändigt. RVI från takytor och ledning till upp-

samlingstankar är i detta fall lämpligast komplement till ett grundvattenuttag från studieområde 

A på Muskö. Eftersom akviferen i studieområde A ligger på Haninge kommuns mark, och till-

stånd för ett uttag av maximalt 70 m3 vatten per dygn har utfärdats, saknas tillräckligt med 

vatten för att uppfylla ett vattenbehov om 100–150 m3 per dygn. Regnvatteninsamling från 

takytor tillsammans med grundvattenuttag uppnår inte heller helt vattenbehovet. Vattenförbruk-

ningen kan i bostadsområdet effektiviseras genom installation av vattensparande teknik. Imple-

mentering av snålsparande duschmunstycken och kranar kan halvera vattenförbrukningen per 

minut (Kalström, et al., 2012). Återanvändning av vatten, exempelvis genom att leda vatten 

från handfat till toalett, kan även minska vattenförbrukningen. Ytterligare tekniker kan också 

undersökas för att uppnå tillräckliga mängder vatten, exempelvis avsaltning av Östersjövatten. 

Slutsatserna från beräkningar av kvantiteten vatten som regnvatteninsamling kan generera från 

takytorna i studieområde B är att metoden inte bör bortses från, som alternativ vattenförsörj-

ningsmetod. Resultaten har visat att RVI från takytor i studieområde B kan bidra till mellan 9-

13 % av den årliga vattenförbrukningen vilket innebär cirka 11–13 m3 vatten per dygn, i me-

deltal. Bostadsbebyggelsen beräknas förbruka cirka 100-150 m3 per dygn. I åtanke till mängden 

vatten RVI bidrar med anses nyttjandet av det insamlade vattnet mest lämpat till icke-drickbart 

bruk. Enligt Svenskt vatten (2017) förbrukas ungefär 60 liter vatten per person och dygn i Sve-

rige beräknat på disk, tvätt och WC tillsammans. Räknat med 3 personer per hushåll och 70 

hushåll i hela bebyggelsen uppgår den icke-drickbara konsumtionen till 12,6 m3 per dygn vilket 

täcks av mängden insamlat vatten.  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:539950/FULLTEXT01.pdf
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Användningen av RVI från hustak i syfte att nyttja vattnet som dricksvatten är inte vanligt i 

Sverige men studier har tidigare utförts av Roger Herbert och Uno Erikson på Gotland (Herbert, 

2009). RVI från ett hustak renades då genom ett sandfilter och användes till dricksvatten, bad-

vatten med mera. Studierna visade att fler reningssteg än enbart sandfilter rekommenderades 

(Herbert, 2009).   

 

5. 3   Implementering av regnvatteninsamlingssystem 

 

Eftersom takytor ofta är förorenade med damm, fågelspillning med mera bör det första regnet 

som faller på ytan ledas till avlopp, så kallat första avspolning. Det finns enkla lösningar som 

automatiskt avslutar första avspolningen och påbörjar insamling av regnvatten (Haq, 2017).  

Galler över hängrännan håller systemet fritt från löv, grenar och andra större föroreningar. Ef-

tersom vattnet förslagsvis bör brukas till icke-drickbara ändamål är mindre komplicerade re-

ningssteg tillräckligt för att rena vattnet. Gallerrensning, första avspolning och filtrering är ofta 

de enda reningsstegen för vatten som ska användas till toalettspolning och tvätt (Haq, 2017).  

Om vattensparande teknik implementeras räcker den insamlade mängden regnvatten även till 

att brukas i hygiensyften. I fall där regnvatten nyttjas till dusch ska vattnet utöver sedimentation 

och filtrering också genomgå desinficeringssteg i reningsprocessen. Desinficering kan utföras 

fysikaliskt via UV-ljus och kemiskt genom tillsättning av klor. UV-ljus oskadliggör parasiter 

medan klor avdödar bakterier (Haq, 2017). Desinficering kan ske både före och efter förva-

ringstank. 

Vanligtvis rekommenderas att uppsamlingstankar installeras så nära huset som möjligt (Haq, 

2017). Dock kan konstateras att ju mer rigorös reningsprocessen planeras att utformas desto 

mer talar för att uppsamlingen designas som en enda gemensam uppsamlingstank i studieom-

råde B. Detta effektiviserar materialanvändningen och undviker att bekosta byggnationen av 70 

separata lagringskärl med tillhörande reningsprocesser i samma bostadsområde med samma 

funktioner.  

Lagring av insamlat regnvatten är ofta det svåraste steget när det kommer till implementering 

av RVI-system (Haq, 2017). I kalla klimat, som i Sverige, där frost och kyla förekommer stora 

delar av året är risken för frostskador på RVI-systemet stor. Genom att lagra vattnet i en reser-

voar i marken kan detta problem åtgärdas (Haq, 2017). Förslagsvis kan en separat lågreservoar 

ämnad för regnvatten byggas intill lågreservoaren som avser förvara dricksvatten. Att placera 

lagringstanken intill vattenverkets lågreservoar och regnvattnets reningsprocesser i dricksvat-

tenverket effektiviserar underhållet av reningsprocessen då både reningen av dricksvattnet och 

regnvattnet kan observeras och skötas från samma lokal. I sådant fall måste de två olika tan-

karna förses med två olika pump- och rörsystem så att kontamination av dricksvattnet undviks. 

Att designa förvaringstanken som en lågreservoar, under jordsförvaring, minskar inte bara på-

frestning från väder utan även tillväxt av alger i tanken (Haq, 2017).   

Det är viktigt att noggrant beräkna dimensionen på förvaringstanken så att onödiga kostnader 

för material och underhåll kan undvikas. I torra områden dimensioneras förvaringssystemet ut-

efter hur mycket regnvatten som kan samlas in under en nederbördsperiod och sedan förbrukas 

under en torrperiod (Haq, 2017). I Sverige förekommer nederbörd under årets alla årstider och 
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kan användas kontinuerligt som komplement till grundvatten. Dock förekommer perioder av 

mindre regn, där särskilt vårmånaderna mars, april och maj brukar vara årets torraste månader, 

se tabell 5. Beräkningar med ekvation 6 visar att endast 6–7 m3 regnvatten per dygn som mest 

är tillgängligt för insamling per vårmånad vilket inte räcker till den dagliga förbrukningen av 

icke-drickbart vatten.  
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6   SLUTSATSER 

Resultaten från litteraturstudier och fältstudier har besvarat frågeställningarna till denna studie 

och bidragit till de sammanfattade slutsatserna i punkterna nedan.  

• Resultaten påvisar en tydlig akviklud av lera som avskiljer akviferen i studieområde A 

från kontakt med atmosfären. Detta klassar akviferen som sluten. Insamlat regnvatten 

kan infiltreras till akviferen. Den låga hydrauliska konduktiviteten för lera samt mäk-

tigheten av lerlagret medför att djupinfiltration är bäst lämpad infiltrationsmetod.  

 

• Från Studieområde A kan maximalt 117,000 m3 regnvatten per år insamlas från avrin-

ningsområdet och ledas till infiltration beräknat från klimatscenario RCP4.5. Beräknat 

från klimatscenario RCP8.5 kan maximalt 169,000 m3 regnvatten insamlas. Detta mot-

svarar 320–325 m3 vatten per dygn och överstiger det årliga vattenbehovet om 36,500–

54,750 m3, vilket är ett krav vid implementering av metoden. 

 

• Med ett medelpumpflöde av 46 m3 grundvatten per dygn från akvifer påvisar den tre 

månader långa provpumpningen ingen saltvatteninträngning till akvifer. Detta tyder på 

att infiltration till akviferen för att undvika saltvatteninträngning inte är nödvändig med 

undersökta pumpflöden. 

 

• Från nuvarande planritning och beräkningar med klimatscenario RCP4.5 kan maximalt 

11 m3 vatten per dygn bidra till vattenförsörjningen med regnvatteninsamling från taky-

tor i studieområde B. Från klimatscenario RCP 8.3 beräknas maximalt 13 m3 vatten per 

dygn kunna bidras med till bostadsområde med regnvatteninsamling från takytor. Detta 

innebär att mängden insamlat regnvatten täcker vattenbehovet gällande toalettspolning, 

tvätt och disk. Vid implementering av vattensparande teknik och mer rigorös renings-

process av regnvattnet kan insamlat regnvatten även användas i hygiensyfte.     
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7   Fortsatta studier 

Vid implementering av RVI-system krävs att mer regnvatten kan insamlas än vad som kommer 

förbrukas. Från denna studie har konstaterats att den maximalt möjliga kvantiteten regnvatten 

som kan insamlas inte överstiger studieområdets vattenbehov. En kombination av grundvatten-

uttag och RVI-implementering på takytorna i studieområde B tillgodoser inte heller den fram-

tida bebyggelsens vattenbehov.  Studien har dock påvisat att tillräckligt mycket regnvatten kan 

insamlas för att täcka det icke-drickbara vattenbehovet. Intressant vore att vidare studera 

huruvida RVI kan brukas på andra ytor än takytor i området. 

Vidare bör nämnas att tekniken för dricksvattenframställning stadigt går framåt. För bebyggel-

sen i studieområde B vore det av intresse att undersöka möjligheten till avsaltning av Östersjö-

vatten. Tekniken är beprövad och anses som en tillförlitlig vattenproducerande teknik på Got-

land.  
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BILAGA A 

Underlag från fältstudier 

 

 

Tabell A.1.  Undersökningsprofil 1 med VES enligt Schlumberger konfigurat-

ion.  

  

Obs. 

No. 

MN/2 

[m] 

AB/2 

[m] 

R 

[Ohm] K  

Sann. Res = K*R 

[Ohm-m] 

1 0,5 1,5 15,133 6,3 95,08344325 

2 0,5 2 3,6413 11,8 42,89805499 

3 0,5 3 2,2666 27,5 62,3064217 

4 0,5 4 487,02 49,5 24097,79065 

5 1 4 948,38 23,6 22345,67731 

6 1 6 475,46 55,0 26139,77875 

7 1 8 134,78 99,0 13337,85152 

8 1 10 102,31 155,5 15910,10905 

9 2 10 184,64 75,4 13921,52802 

10 2 15 142,55 173,6 24742,83031 

11 2 20 123,47 311,0 38401,35205 

12 5 20 262,37 117,8 30909,73742 

13 5 25 236 188,5 44484,95197 

14 5 30 216,57 274,9 59532,78809 

15 5 40 200,45 494,8 99182,82897 

16 5 50 186,46 777,5 144980,8881 
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Tabell A.2.  Undersökningsprofil 2 med VES enligt Schlumberger konfiguration.  

  

Obs. 

No. 

MN/2 

[m] 

AB/2 

[m] 

R 

[Ohm] K  

Sann. Res = K*R 

[Ohm-m] 

1 0,5 1,5 4,976 6,3 31,26513009 

2 0,5 2 1,9744 11,8 23,26035201 

3 0,5 3 481,5 27,5 13235,92255 

4 0,5 4 180,5 49,5 8931,155215 

5 1 4 452,67 23,6 10665,7856 

6 1 6 208,03 55,0 11437,0466 

7 1 8 181 99,0 17911,79051 

8 1 10 210,47 155,5 32729,94479 

9 2 10 178,1 75,4 13428,42364 

10 2 15 121,28 173,6 21050,93273 

11 2 20 125,31 311,0 38973,62457 

12 5 20 125,31 117,8 14762,73658 

13 5 25 106,43 188,5 20061,58237 

14 5 30 91,958 274,9 25278,27551 

15 5 40 73,43 494,8 36333,2259 

16 5 50 63,471 777,5 49351,50676 
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Figur A.3.  Fältdata från provpumpning. Registrerat pumpflöde, nivådata i samtliga observationsrör samt nederbörd. 


