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Miljökvalitetsmålet

Grundvatten av god kvalitet

” Grundvattnet skall ge en säker 
och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och 
vattendrag”. 



Ramdirektivet för vatten

Syfte: Att upprätta en ram för skyddet av 
grundvatten för att:

-hindra ytterligare försämring, skydda och 
förbättra beroende ekosystem

-främja en hållbar vattenanvändning baserad på 
ett långsiktigt skydd av tillgängliga vattenresurser

-säkerställa en gradvis minskning av förorening av 
grundvattnet och förhindra ytterligare förorening 
och därigenom bidra till:



Direktivets miljömål
Artikel 4

• Förebygga att föroreningar kommer ut i grundvattnet

• Förebygga en försämring av statusen i alla 
grundvattenförekomster

• Balans mellan uttag och grundvattenbildning i syfte att 
uppnå god grundvattenstatus senast 2015

• Motverka ökning av konc. av alla föroreningar som orsakas 
av mänsklig påverkan



Fem vattendistrikt med 
vattenmyndighet

1. Bottenvikens vattendistrikt

2. Bottenhavets vattendistrikt

3. Norra Östersjöns vattendistrikt

4. Södra Östersjöns vattendistrikt

5. Västerhavets vattendistrikt

Gemensamt avrinningsdistrikt:

Torne älvs avrinningsområde

Länsstyrelse ansvarig



Vattenplaneringscykeln

Beskrivning

Mål och Normer

ÅtgärdsprogramÖvervakning

Förvaltningsplan

Vattenplaneringscykeln
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SGUs pågående uppgifter i samband med 
genomförandet av ramdirektivet

• tillhandahålla underlag till vattenmyndigheterna 
avseende geologiska och hydrogeologiska uppgifter

• meddela föreskrifter och utarbeta handbok för hur 
genomförandet ska gå till avseende grundvatten

• genomföra den första rapporteringen till EU-
kommissionen avseende karaktärisering av och 
påverkansbedömningar av grundvattenförekomsterna



Föreskrifter

– kartläggning och analys.  (SFS 2004:600, kap 3)

– kvalitetskrav. (SFS 2004:600, kap 4)

– redovisning av förvaltningsplaner. (SFS 2004:600, kap5)

– redovisning av åtgärdsprogram. (SFS 2004:600, kap 6)

– övervakning innehåll. (SFS 2004:600, kap 7)

– rapportering (SFS 2004:600, kap 9)



Första karakteriseringen

Görs på alla gvförekomster som förser 50 pers eller 10 kbm/d.

Klar 2004

Syfte:

Underlag för bedömning av:

-grundvattenförekomstens användning

-risk för att direktivets mål inte nås för grundvattenförekomsten

-om ytterligare karakterisering behövs

-om kontrollerande eller operativ övervakning behöver genomföras

Insatser som behöver beskrivas:

-Avgränsning av grundvattenförekomst och dess tillrinningsområde

-Beskrivning av tillrinningsområdenas ytskikt

-Diffusa föroreningskällor

-Punktkällor (även historiska)

-Uttag (alla uttag)

-Konstgjord infiltration



Vad är en grundvattenförekomst?

• En grundvattenförekomst är det 
grundvatten som finns i ett 
grundvattenmagasin och kan nyttjas 
för något ändamål.

• Ett grundvattenmagasin är en 
geologisk formation med en 
sammanhängande grundvattenzon.



Om det inom grundvattenförekomst finns:

Fler än en miljöfarlig verksamhet

Eller fler än fyra förorenade områden

Eller en grustäkt

Och tätort med fler än 5000 invånare

Och järnväg

Och vägar med kemisk halkbekämpning

Och passage av tung trafik

Eller andel jordbruk över 50 %

Eller (sulfatdeposition > 550 mg/m2,år

Och alkalinitet/hårdhet < 0.4)

Eller bedömt förhöjda halter av nitrat eller bekämpningsmedel

Så föreligger stor risk för påverkan (=rött)

Exempel på hur data kan kombineras



Ramdirektiv-krav

Övergripande:

• Övervakningen skall ge en 
sammanhängande och 
heltäckande översikt över 
vattnets status inom 
avrinningsdistriktet

•Övervaknings-
programmen ska vara 
upprättade senast 22 
december 2006



Ramdirektivets övervakning av kemisk status

• Kontrollerande övervakning

• Operativ övervakning

- Där risk föreligger att inte målen nås

- utförs under perioden under återstoden av 6-årscykel



Kontrollerande övervakning:

SYFTE

• Komplettering och validering av riskbedömningen 
med avseende på god kemisk grundvattenstatus

• Statusbestämma alla grundvattenförekomster eller 
grupper av förekomster

• Bidra med data till bedömning av långtidstrender 
avseende naturliga förutsättningar och föroreningar



• Tankarna i Sverige är att den kontrollerande 
övervakningen ska skötas centralt genom den 
Nationella miljöövervakningen så långt det är möjligt

• Omfattningen av provtagningsnätet är beroende av 
möjligheten att gruppera grundvattenförekomster



GOD STATUS för grundvattenförekomster

God kvantitativ status
God kemisk status

God status

God kemisk status
Ej god kvantitativ status

Ej god status

Dotterdirektivet ger vägledning för statusbestämning 
och övervakningen underlagsdata



Basic criteria 
of the WFD

GOOD CHEMICAL STATUS

Pollutant
thresholds

Quality
standards

Defined in
Annex V of
the WFD

Defined by MS
within 18 months

after entry into force

Nitrates, pesticides
and biocides under
existing legislation

Commission
proposal on EQS

within 12 months



Direktivet om skydd för grundvatten mot 
föroreningar

• Nitrat 50 mg/l

• Aktiva ingredienser i växtskyddsmedel 0,1 ug/l



Direktivet om skydd för grundvatten mot 
föroreningar

Tröskelvärden (MKN)

• kan fastställas nationellt per avrinningsdistrikt, per 
grundvattenförekomst eller grupp av 
grundvattenförekomster

• 2007? lista med vilka ämnen tröskelvärdena är 
fastställda

• Kommissionen gör rapport och föreslår ev 
gemensamma kvalitetsnormer för vissa ämnen



Direktivet om skydd för grundvatten mot 
föroreningar

Tröskelvärden (MKN)

• Ammonium, Arsenik, Kadmium, Klorid, Bly, Kvicksilver, Sulfat

• Trikloretylen, Tetrakloretylen

• Uppgifter om vilka grundvattenförekomster som bedöms vara i 
farozonen

• Uppgifter om hur tröskelvärdena har fastställts



TREND REVERSAL
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REVERSAL ( trend of anthropogenic origin, reaching 75%)
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For naturally
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◆
◆
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◆

◆ ( trend of anthropogenic origin:
not environmentally significant)
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SGU har två samverkande uppdrag

• Revision av Referensstationer grundvatten för 
anpassning till miljömålens och ramdirektivets krav

(NV-uppdrag)

• Ge förslag till förbättring av grundvattenkemisk 
information med beaktande av ramdirektivets och det 
kommande dotterdirektivets krav

(Regeringsuppdrag; överlämnas mars 2006)



Stationsnäten för   

• Referensstationer 
grundvatten 118 
provtagningspunkter (99 
områden) och •

Grundvattennätet 34 
provtagningspunkter

Pågående Nationell Övervakning



1 Kristallin

berggrund

2 Sedimentär

berggrund

3 Morän och

svallsediment

4 Isälvs-

avlagringar

5 Slutna

akviferer

S:a

Region

A - 4 1 2 3 10

B 1 - 14 9 24

C 2 - 2 4 8

D - 2 2 4

E 1 - 6 11 7 25

F - 2 2 4

G - 6 5 11

H - - 2 4 2 8

I 2 - 12 10 1 25

J - 3 1 4

S:a 6 4 50 50 13 123

Fördelning av stationer på regioner och 
grundvattenmiljöer enl. bedömningsgrunder för 
grundvatten

Tillfredställande effekter av deposition av luftburna substanser (eutrofiering, 
försurning och metaller), klimatförändringar och normalt brukad skog, men…..



Som ett referensnät kan programmet bidra till:

- bakgrundsvärden i grundvatten i olika ”typologier”

- kontrollerande övervakning i grundvattenförekomster som 
inte bedömts vara i riskzonen.

Oförenligt med referensnät är:

Kontrollerande övervakning om grundvattenförekomst 
bedömts vara i riskzonen, liksom operativ övervakning.

Denna typ av övervakning behövs för uppföljning av 
Miljömålen med avseende på status och åtgärdseffekter

jordbrukspåverkan (kväve och bekämpningsmedel), trafikpåverkan
(salt, tungmetaller, PAH, petroleumkolväten) urban miljö (salt, 

tungmetaller, PAH, petroleumkolväten, kväve och fosfor)



• Stationsnätet behöver utökas 
för att kunna täcka fördelningen 
av stationer ytproportionellt

• Stationsnätet behöver utökas  
för att generera en bättre 
haltfördelning genom att 
etablera omdrevsstationer

Förändringsbehov av referensnätet



Region 1. Kristallin

berggrund

2. Sedimentär

berggrund

3. Morän 4. Isälvsavlagring 5. Sluten akvifer Totalt

A 8 12 12 7 39

B 10 19 19 48

C 7 13 13 8 41

D 8 12 12 7 39

E 10 19 19 11 59

F 7 13 13 9 42

G 11 21 21 12 65

H 10 15 15 40

I 22 41 41 104

J 8 11 16 16 51

Summa 75 37 181 181 54 528

Så här vill vi ha det inom samma kostnadsram

De 1638 källor som finns registrerade i källarkivet kom väl 
till pass!

Kompletteringar med ytterligare 91 stationer behöver 
dock göras inom de olika grundvattenmiljöerna



60 trendstationer och 468 
omdrevsstationer under en 
6-årscykel inom ramen för 
en oförändrad budget.

Så här blev förslaget:



Regeringsuppdraget utreder hur vi ska kunna utnyttja

Övervakning av

Grundvattenrör Bakgrund

Källor Luftdeposition

Enskilda brunnar                  för Jordbruk

Övriga vattentäkter Infrastruktur

Allmänna vattentäkter Urbanisering

Övrig näringsutövning

Kustproblemen

…och organisera den på bästa sätt!



Skål!

Med källvatten

i bersån.

SLUT!


