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Förord 
Vägar intill vattentäkter kan utgöra ett hot mot vattenförsörjningen med tanke på 
såväl kapacitet som kvalitet. Vägverket har tidigare behandlat främst större 
vattentäkter i handboken ”Yt- och grundvattenskydd” (Publ 1995:1). Nu 
framtagen handbok fokuserar på mindre vattentäkter (brunnar). 

Publikationen beskriver allmänt yt- och grundvattenförhållanden kring brunnar 
och påverkansrisken från vägar. För att skydda en brunn är det viktigt att förstå 
såväl brunnens kritiska punkter som omgivande yt- och grundvattenförhållanden. 

Rekommendationer ges gällande i vilket skede Vägverket bör ta initiativ och vilka 
insatser som är lämpliga. Insatserna görs med två ambitionsnivåer; inventering 
respektive hydrogeologisk utredning. Som komplement ges allmänna förslag på 
åtgärder vid brunnen och vägen. 

Målgrupp för publikationen är handläggare av vattenfrågor inom Vägverket men 
också berörda personer inom länsstyrelser, kommuner och konsultföretag. 

Handboken har tagits fram i samarbete mellan Vägavdelningen vid Vägverket i 
Borlänge (Torbjörn Svenson och Åke Knutz), Avdelningen för Miljöteknik vid 
Statens geotekniska institut, SGI (Bengt Rosén, Helena Paulsson och Anna 
Gabrielsson) och avdelningen Miljö & Vatten (Anders Eriksson) vid WSP 
Environmental. Projektledare har varit Torbjörn Svenson, Vägavdelningen. 

Borlänge i oktober 2006 
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1. Vägar och brunnar 

1.1. Vattnet i lagstiftningen 
Ett nytt ramdirektiv för all vattenplanering och vattenvård inom EU trädde i kraft i 
slutet av år 2000 (2000/60/EG). Naturvårdsverket arbetar nu med att 
implementera direktivet i Sverige. Den viktigaste förändringen är att arbetet med 
vattenfrågor ska läggas upp efter avrinningsområden, det vill säga naturens egna 
gränser för vattnets tillhörighet till ett visst vattendrag. Större vattenförekomster 
som används skall fastställas och ges ett erforderligt skydd. Med större 
vattentäkter avses dricksvattenuttag större än 10 m³ per dygn eller som betjänar 
mer än 50 personer. 

Miljöbalken (MB, SFS 1998:808) ersatte 1999 bland annat vattenlagen, 
miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen, lagen om kemiska produkter och 
naturresurslagen. Regeringen, eller den myndighet regeringen utser, får föreskriva 
miljökvalitetsnormer för vissa geografiska områden eller för hela landet. Om det 
behövs skall ett åtgärdsprogram upprättas. Miljöbalken betonar att 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i vissa angivna fall (se MB 6:1) skall 
upprättas. Ett motsvarande krav för allmänna vägar finns i Väglagens 14 b) och 15 
§§ (SFS 1971:948), det vill säga när en vägutredning genomförs respektive en 
arbetsplan upprättas. Avseende väg sker detta genom tillämpning av Miljöbalken, 
Väglagen och Vägverkets föreskrifter för samråd och MKB (VVFS 2001:18) och 
i Handbok Miljökonsekvensbeskrivning (Vägverket Publikation 2002:40, 
2002:41, 2002:42, 2002:43). Kommunen kan själv fastställa skyddsområde för 
vattentäkt (tidigare enbart länsstyrelsen). Enligt miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler gäller att ”alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljö. I samma syfte skall yrkesmässig verksamhet 
använda bästa möjliga teknik”. 

Miljöbalken påverkar den kommunala fysiska planeringen. I kommunens 
planeringsunderlag kan man hitta värdefull information om skyddsvärt vatten, till 
exempel i översiktsplaner och detaljplaner. 

1.2. Vilka egenskaper har en bra brunn? 

Brunnsdefinition 
En brunn är ett grävt, sprängt eller borrat schakt eller hål ned till 
grundvattenförande lager under markytan. Brunnen används för att utvinna vatten. 
En variant av brunn är en naturlig källa där grundvattnet strömmar fram ur 
marken. I denna publikation används brunn synonymt med mindre vattentäkter, 
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som kan försörja ett eller ett fåtal hushåll med vatten. Uttaget är normalt över 1 m³ 
per dygn med en övergångszon upp till 10 m3 per dygn, angiven gräns för större 
vattentäkter. Mindre vattentäkter finns framför allt i glesbygd och i enstaka fall 
inom tätortsbebyggelse. En bra brunn ska ha tillräcklig kapacitet och vatten av 
god kvalitet. Brunnens konstruktion och läge är avgörande för brunnens 
egenskaper. 

Vattenkvalitet 

Ett bra konsumtionsvatten ska vara fritt från mikroorganismer, vara kallt (12 °C 
eller lägre), klart och färglöst samt lukt- och smakfritt. Vattnets kvalitet har inte 
bara betydelse för de hälsomässiga aspekterna utan även för tekniska och estetiska 
aspekter. Vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper kan ha stor betydelse för 
risken för skador på ledningar och pumpar. Egenskaperna kan även ge ett otrevligt 
utseende som inte innebär någon hälsorisk men gör vattnet mindre estetiskt 
tilltalande. 

I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30, LIVSFS 
2005:10), vilka är anpassade till EG:s dricksvattendirektiv (98/83/EG), finns 
riktvärden och gränsvärden för olika parametrar indelade i tekniska, estetiska och 
hälsomässiga gränsvärden. I begreppet vattenkvalitet inryms temperatur, 
grumlighet, smak, lukt, hårdhet och kemiska (toxiska) ämnen. 

Den vanligaste orsaken till otjänligt vatten är att brunnens konstruktion är 
olämplig och/eller att den är dåligt underhållen. Detta kan medföra att ytligt 
grundvatten och/eller ytvatten tränger in i brunnen (se bilaga B). En tätning av de 
punkter där ytvatten eller ytligt grundvatten läcker in kan förbättra kvaliteten men 
ge minskad kapacitet i en brunn. 

Grundvattnets kvalitet präglas av den geologiska miljö i vilken det förekommer, 
hur länge vattnet uppehåller sig i marken, vilken sammansättning den infiltrerande 
nederbörden har och vilket skydd som finns mot föroreningar i omgivningen. 
Förändringar av kvaliteten på grundvattnet kan till exempel bero på ändrad 
markanvändning, föroreningsspridning, klimatvariationer eller förändringar i 
nederbördens sammansättning. 

Brunnsvattnets kvalitet påverkas av omgivande hydrogeologiska förutsättningar, 
brunnskonstruktionens möjligheter att avskärma infiltrerande ytvatten och 
förekomst av eventuella föroreningskällor i tillrinningsområdet. 

Ett ändrat användningsmönster av en brunn kan leda till försämrad vattenkvalitet. 
Om en brunn med litet vattenuttag, till exempel ett hushåll för en person, börjar 
användas i större omfattning, till exempel av en barnfamilj, kan vattenkvaliteten 
försämras. Ökad vattenförbrukning innebär att grundvatten kan strömma till från 
nya och eventuellt förorenade delar av grundvattenmagasinet (akviferen). Om 
grundvattennivån istället höjs kan naturliga ämnen, som exempelvis järn, lösas ut 
och påverka grundvattenkvalitén. 
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Brunnskapacitet och grundvattennivå 
Det kortvarigt möjliga vattenuttaget i brunnen beror av grundvattenmagasinets 
kapacitet, brunnens kapacitet (tillrinning) och brunnens magasinsvolym. 
Väsentligt för grundvattenmagasinets kapacitet är dess storlek och typ av 
geologiskt material. Grovkornigt material, som sand, släpper fram mycket mer 
vatten än finkornigt material, till exempel silt. Brunnens kapacitet eller tillrinning 
är beroende av brunnens kontaktyta med omgivande naturligt material. Ju större 
kontaktyta desto bättre möjligheter att få god tillrinning till brunnen. Brunnens 
magasin (vattenvolymen i själva brunnen) reglerar möjligheterna i finkorniga 
jordar att momentant göra stora uttag ur brunnen. Vid stora oregelbundna uttag 
kan en liten tillrinning kompenseras med ett stort brunnsmagasin. 

För brunnar som försörjs från ett område med begränsad grundvattenbildning blir 
den fortvariga kapaciteten direkt beroende av vädervariationer. I sådana fall kan 
även konkurrens från andra brunnar inom samma tillrinningsområde vara av 

betydelse. Likaså är problemen med ett ändrat 
användningsmönster, som beskrivs i förra 
avsnittet, kopplade till kapaciteten. 

Grundvattennivåerna, som är ett mått på aktuell 
magasinsfyllning, varierar med årstiderna enligt 
figur 1. Mönstret är olika för olika delar av 
Sverige. Variationerna beror bland annat på den 
effektiva nederbördens storlek (figur 2). Det är 
verklig nederbörd minus avdunstning, det vill 
säga den kvarvarande vattenmängd som kan 
bilda grundvatten. I figur 2 ses ett exempel på 
nederbörd och effektiv nederbörd över året och 
de perioder på året där grundvattenbildning kan 
ske, det vill säga då den effektiva nederbörden 
är positiv.  

Grundvattenmagasinen fylls på under perioder 
med positiv effektiv nederbörd, om jorden 
samtidigt är otjälad, och under snösmältningen. 
Det innebär att påfyllningen normalt sker under 
vår och höst. Under sommaren är avdunstningen 
oftast större än nederbörden och vattenvolymen 
i magasinen minskar. Ett påtagligt bidrag till 
grundvattenbildningen fås då först efter rikliga 
eller uthålliga sommarregn. På vintern faller 
nederbörden på tjälad mark och når inte 
grundvattenmagasinen.  

 

Figur 1 Grundvattenytans naturliga variation under ett år (SGU, 1994). 
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Figur 2 Exempel från Linköping på nederbördsfördelning över året före 

avdunstning (verklig nederbörd) respektive efter avdunstning 
(effektiv nederbörd). Den effektiva nederbörden fördelas på 
ytvattenavrinning respektive grundvattenbildning. 

 

1.3. Grundvattenmagasin och sårbarhet 
Den effektiva nederbörd som återstår efter avdunstning bildar avrinning. 
Avrinningen delas upp i ytvattenavrinning, som rinner av i vattendrag och sjöar, 
och grundvatten, som rinner av genom jordlagren eller berggrunden. Grundvatten 
definieras som det vatten som finns i den helt vattenmättade zonen under 
grundvattenytan. Grundvattenytan följer generellt topografin någon eller några 
meter under markytan men ligger oftast ytligare i lågpunkter och på lite större 
djup på höjder. I de flesta fall fungerar höjdpunkterna som inströmningsområden 
till grundvattenmagasin och lågpunkterna som utströmningsområden. 

Ett grundvattenmagasin (akvifer) utgörs av vattengenomsläppligt geologiskt 
material som avgränsas hydrauliskt mot omgivningen av material med annan 
sammansättning. Ett grundvattenmagasin kan vara antingen öppet eller slutet, se 
figur 3. Det öppna magasinet har en fri grundvattenyta som kommunicerar direkt 
med ovanifrån infiltrerande nederbörd. Det finns således inget tätande material 
som överlagrar magasinet. Ett slutet magasin överlagras av ett tätare lager som 
hindrar vatten direkt ovanför att nå magasinet. Grundvattnet i ett slutet magasin 
kan stå under tryck med en trycknivå som ligger högre än magasinets övre 
begränsning och i vissa fall högre än markytan. Det slutna grundvattenmagasinets 
infiltrationsområde finns i detta fall inte direkt ovanför magasinet utan kan finnas 
på ett relativt stort avstånd i sidled där det tätande överlagrande materialet saknas. 

Grundvattnet rör sig i marken på grund av gravitationskraften från områden med 
högre grundvattennivå till områden med lägre. Skillnaden i grundvattennivå per 
längdenhet, grundvattenpotentialen, är den drivande kraften i 
grundvattenströmningen. Den viktigaste parametern för grundvattenflödet är 
jordens eller bergets genomsläpplighet (hydrauliska konduktivitet). Ju mer 
grovkornig jord desto högre genomsläpplighet och desto snabbare transporteras 
grundvattnet. I kristallint berg, som granit och gnejs, är själva bergmassan oftast 
tät och har en mycket låg genomsläpplighet. I hela bergvolymen är det därför 
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mängden sprickor och storleken på dessa som är avgörande för den hydrauliska 
konduktiviteten. Variationer i bergmassan, som sprickzoner eller gångar med 
tätare bergarter, till exempel diabas, är av betydelse för grundvattenströmningen. 
Teorin för grundvattenströmning behandlas i bilaga A.  

De grundvattenmagasin som är mest sårbara för föroreningar från markytan är 
områden med sand och grus. Områden med kalt berg och berg med tunt 
moräntäcke bedöms ha stor känslighet. Bedömningen görs efter hur snabbt en 
förorening kan transporteras och möjligheten att den fastnar på mindre partiklar. 
Det finns således en koppling mellan öppna och sårbara grundvattenmagasin 
(figur 3). Till ett öppet magasinet sker oftast transporten av föroreningen 
snabbare. I några län har sårbarheten karterats med redovisning på särskilda kartor 
utgivna av SGU, serie Ah ”Känslighet för infiltration av föroreningar”. 

 
 

Figur 3 Öppna magasin i morän och svallsediment respektive 
isälvsmaterial. Slutet magasin i morän och isälvsavlagringar (Naturvårdsverket, 
1999). 

Ett förslag på system i fyra klasser för bedömning av grundvattnets sårbarhet för 
föroreningar finns i litteraturen (Naturvårdsverket, 1998). Förslaget skiljer på 
stora vätskeutsläpp respektive spridda föroreningar och aktuell jordart 
(genomsläpplighet). 
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1.4. Föroreningstransport 
Föroreningar som infiltrerar genom markytan och perkolerar vidare ner till 
grundvattnet sprids i huvudsak i grundvattnets flödesriktning och i vissa fall med 
vattnets hastighet. I de flesta fall bromsas spridningsförloppet av mekanismer som 
fastläggning och biologisk nedbrytning. Ämnen som varken fastläggs eller bryts 
ner kallas vattentrogna eller konservativa, och transporteras opåverkade med 
grundvattenströmmen. 

Fastläggning innebär att föroreningar adsorberas på jordpartiklars ytor istället för 
att transporteras vidare med grundvattenströmmen. I hur stor utsträckning 
fastläggning sker beror på vilken typ av förorening det rör sig om, vilken jord- 
eller bergart spridningen sker i, den geokemiska miljön och vattnets 
sammansättning. Fastläggning sker främst i lerhaltiga, det vill säga finkorniga 
jordar, där den tillgängliga partikelytan är stor. 

Ämnen med låg löslighet i vatten kan fastna på mycket små partiklar (kolloider), 
som svävar fritt i vattnet, och kan därmed ändå transporteras vidare med 
grundvattenströmmen. Biologisk nedbrytning innebär att mikroorganismer 
omvandlar organiska föroreningar till allt enklare ämnen tills bara koldioxid och 
vatten återstår. Nedbrytningshastigheten beror på tillgången på syre, energikälla, 
värme och näringsämnen. Under grundvattenytan går nedbrytningen ofta mycket 
långsamt. 

Utspädning av föroreningar sker när de blandas med ett renare vatten. I jord beror 
utspädningen på att vattnet kan ta olika långa vägar runt mineralkornen, att vattnet 
rör sig snabbare i större porer än i mindre och att vattnet rör sig långsammare 
närmast kornen än mitt i porutrymmen. Samma principresonemang gäller i 
grundvattenmagasin i spricksystem i berg. I vatten med högre 
föroreningskoncentration rör sig föroreningen från områden med högre 
koncentration till områden med lägre, så kallad diffusion. 

Exempel på föroreningsspridning 
Det finns som tidigare nämnts konservativa ämnen som varken fastläggs eller 
bryts ner i grundvattnet. Det är främst negativa joner, till exempel kloridjonen Cl-, 
som är konservativa. Eftersom kloridjonen håller samma hastighet som 
grundvattnet bör man vara observant på att förhöjd koncentration av kloridjoner 
kan vara en första indikation på hydraulisk kommunikation med förorenat vatten, 
till exempel infiltrerat vägdagvatten. 

Metaller har stor generell tendens att fastläggas. Dock går det inte att göra en 
enkel schablon för hur olika ämnen sprids eftersom spridningen beror på flera 
faktorer. Olika förutsättningar påverkar rörligheten, till exempel medför höga 
kloridhalter i grundvattnet att rörligheten ökar hos tungmetaller. Redan fastlagda 
tungmetaller i marken bildar vid kontakt med saltet lättrörliga kloridkomplex, som 
kan transporteras vidare (Norrström och Jacks, 1998). Halkbekämpning med 
vägsalt (NaCl) kan således resultera i ökade tungmetallhalter i grundvattnet fastän 
inga ytterligare tungmetaller tillförts systemet.  
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1.5. Brunnskonstruktioner 
Det finns flera typer av brunnar, i huvudsak indelade i grävda brunnar, borrade 
brunnar i jord (rörbrunnar) och bergborrade brunnar. Äldre brunnar är ofta grävda 
men numera är det vanligare med bergborrade brunnar. Otjänlig vattenkvalitet 
beror oftare på en föroreningskälla nära brunnen än på föroreningar som har sitt 
ursprung långt bort. Det vanligaste är att ytvatten läcker in i brunnen på olika sätt. 
För att undvika detta bör man se till att brunnen är i gott skick. 

Brunnar i jord 
I jordlager består vattentäkten oftast av en grävd brunn eller en rörbrunn (figur 4).  

Grävda brunnar kan vara utformade på olika sätt. En äldre brunn är ofta 
uppbyggd med sten (stensatt), trä eller tegel på insidan. Moderna brunnar är 
utförda med betongringar och med tätade fogar. Äldre brunnar har ofta sämre 
vattenkvalitet eftersom ytvatten lättare kan tränga in genom brunnsväggen. Den 
grävda brunnens kritiska punkter redovisas i bilaga B. Den grävda brunnen kallas 
också ibland för schaktbrunn. En typ av grävd brunn med mycket stor diameter, 2-
4 m, kallas sänkbrunn. 

Rörbrunnar består av ett öppet rör installerat i grovt grus eller i stenmaterial från 
vilket grundvattnet uttas via den öppna röränden, eller av ett rör med filter eller 
silrör placerat i det vattenförande lagret. Den senare brunnstypen kallas också för 
filterbrunnar eller silrörsbrunnar. En enkel typ av rörbrunn är den så kallade 
spetsrörbrunnen med diameter på mellan 50 och 100 mm (figur 4). Röret har en 
perforering där vattnet kan tränga in ovan stålspetsen i änden på röret. Stålspetsen 
underlättar nedslagning i jorden.  

 
 

Figur 4 Vanliga brunnskonstruktioner i jord (Agerstrand). 
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Brunnar i berg 
 

I berg borrar man först ner ett 
foderrör genom jordlagret och 
en bit ner i berget. Röret gjuts 
fast mot berget och därefter 
borrar man vidare i berget tills 
man stöter på en större 
vattenförande spricka eller 
krosszon (figur 5). Även 
bergborrade brunnar har 
kritiska punkter, som måste 
hanteras och underhållas 
korrekt för att brunnen ska 
fungera tillfredsställande, se 
bilaga B. 

 

 

Figur 5 Vanlig brunnskonstruktion i berg (Geotec). 

1.6. Hot mot brunnen 
En faktor som påverkar vattenkvaliteten är brunnens placering i terrängen. Om 
brunnen är placerad nedströms en föroreningskälla finns det en risk att 
vattenkvaliteten i brunnen påverkas negativt. En brunn ska därför om möjligt 
alltid placeras uppströms en potentiell föroreningskälla. Föroreningskällor kan 
vara avfallsupplag, gödselupplag, avloppsbrunnar, avloppsledningar, virkes- och 
barkupplag och vägdiken. I figur 6 illustreras ett antal möjliga föroreningskällor 
till en vattentäkt. 

Vatten som infiltrerar i jordlager respektive i berg kan föra med sig föroreningar 
från markytan och från eventuell förorenad jord ned till grundvattnet. Jorden 
fungerar samtidigt som ett filter som hjälper till att förbättra vattenkvaliteten. 
Jordlagrens mäktighet och sammansättning är därför avgörande för 
vattenkvaliteten. Som berörts i avsnittet 1.2 medger grovkorniga jordar som sand, 
grus och grovkorniga moräner en snabb tillrinning och brunnar får därmed hög 
kapacitet. Skyddet mot föroreningar är sämre om dessa jordarter ligger ytligt och 
saknar täckande tätare jordlager (se avsnitt 1.3). 
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Figur 6 Vanliga föroreningskällor för en vattentäkt (Socialstyrelsen, 1980) 

I berggrunden finns grundvattnet i spricksystem och är ganska väl skyddat mot 
föroreningar om jordlager täcker berget. En bergborrad brunn sägs därför generellt 
ha bättre vattenkvalitet än jordbrunnar såvida inte den bergborrade brunnen är 
placerad där berget går i dagen eller jordlagren är tunna. På sådana platser kan 
ytvatten mycket snabbt nå grundvattnet via sprickor utan att passera genom 
jordlager, som normalt har en renande effekt. Generellt har slutna akviferer bättre 
skydd mot föroreningar från markytan än öppna akviferer. 

Inverkan från vägar och trafik 
En väg kan påverka grundvattnet på flera olika sätt. Dels innebär anläggandet av 
vägen ett ingrepp som kan påverka en brunns kapacitet, dels innebär trafiken på 
vägen att föroreningar kan spridas från vägen. Sådana föroreningar utgörs av 
avgasutsläpp, slitagepartiklar från fordon och väg samt läckage av 
petroleumprodukter. Vägens vanligaste inverkan på en brunn är dock en följd av 
halkbekämpning med vägsalt i driftskedet. Vägsaltets kloridjon är vattentrogen 
och kan ge förhöjda kloridhalter i vägnära brunnar. I dagsläget finns inga 
riktvärden för kloridhalten i dricksvatten men vatten med hög kloridhalt medför 
ökad korrosionsrisk på rörledningar och vid halter över 100 mg/l får vattnet 
teknisk anmärkning pga. korrosionsrisk. Vid halter över 300 mg/l får det även 
anmärkning på grund av risk för smakförändringar. 

En annan tänkbar påverkan är förhöjd nitrathalt i brunnar till följd av användning 
av sprängmedel. Nitrat är en mycket lättrörlig förorening och kan spridas från 
sprängningsplatsen eller utläggningsplatser av sprängstensmassor uppströms 
brunnar. Den vanligaste orsaken till nitrat i grundvatten är emellertid läckage från 
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jordbruk, vilket också gäller nitrit. En annan påverkan av sprängning kan vara 
minskad vattentillgång, speciellt i bergborrade brunnar, på grund av att 
spricksystemen i berggrunden och därmed vattenflödet kan påverkas. 

Orsak och verkan 
Vid bedömning av vattenkvalitetspåverkan till följd av vägaktiviteter är det några 
fysikalisk-kemiska parametrar som är intressanta. Vägaktiviteter genererar sällan 
någon mikrobiologisk påverkan. De parametrar man i första hand studerar är 
klorid (Cl-), natrium (Na+) och nitrat (NO3

2-) eftersom dessa ämnen är mest 
lättrörliga och därmed når brunnen snabbast. Vattnets konduktivitet studeras 
också och det är ett mått på vattnets ledningsförmåga, alltså hur mycket lösta 
joner som finns i det. 

Även om vägrelaterade ämnen förekommer i brunnsvattnet är det viktigt att ta 
reda på om det finns andra orsaker än vägen till en konstaterad 
kvalitetsförsämring. Nitrathalten kan bli förhöjd genom påverkan av 
avloppsvatten och genom konst- och naturgödsel. Klorid- och natriumhalter kan 
vara förhöjda av relikt saltvatten. Relikt vatten förekommer på djupare nivåer i 
områden som varit täckta av forntida hav. Det saknas för närvarande en allmänt 
vedertagen metod för att skilja klorid från relikt saltvatten, från klorid som 
kommer från vägsalt. Ytterligare förklaringar till saltvattenpåverkan i grundvatten 
ges i bilaga C. 

Ett antal frågeställningar kring problem med brunnar har samlats i bilaga D. 

1.7. Åtgärder 
En grundvattenakvifer som är överlagrad av finkorniga jordar som lera, silt och 
finkornig morän med lagertjocklek på mer än 1 à 2 m, har ett bra skydd mot 
föroreningar i brunnens närhet (motsvarande mer än 10 dygns 
genomströmningstid). 

Spetsrörbrunnar som är slagna genom lerlager, har också ett bra skydd medan 
spetsrörsbrunnar slagna till några meter under grundvattenytan i grus- och 
sandavlagringar som går i dagen, är betydligt mer känsliga för 
föroreningspåverkan. 

Den primära åtgärden vid vägrelaterade problem med en brunn är att kontrollera 
om vägens avvattningssystem med diken och dräneringsledningar fungerar på ett 
ändamålsenligt sätt. Om avrinningen inte fungerar tillfredsställande finns risk för 
att vägdagvatten infiltrerar och förorenar grundvattnet. Ibland utformas dikena 
medvetet som infiltrationsdiken med avsikt att bland annat fastlägga dagvattnets 
fasta föroreningar. I närheten av sådana diken kan detta dock innebära att 
lättlösliga ämnen som till exempel vägsalt söker sig fram till brunnar. Diken 
kräver normalt regelbunden rensning från vegetation och jord för att avrinningen 
av vägdagvatten ska fungera tillfredsställande. Vidare måste lutningen vara 
tillräckligt stor och jämn. Om det uppstår svackor i diket blir vattnet stående och 
infiltrerar istället för att rinna vidare. Tekniska anordningar som trummor och silar 
kan lätt sätta igen och behöver därför regelbunden tillsyn. 
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En annan åtgärd vid förorening av en brunn kan vara att täta denna mot 
inläckande ytvatten. De flesta föroreningar sprids nämligen ytligt och inte på 
djupet. Med utgångspunkt från brunnens kritiska punkter (bilaga B) går det 
kanske att hitta enkla åtgärder för att hindra föroreningen att komma in i brunnen. 

Ytterligare åtgärder, som kräver större insatser eller särskilda beslut, kan vara att 
minska saltspridningen (om det är saltet som är problemet), minska hastigheten 
vid snöplogning så att snöslask hamnar i diket eller att täta diket med 
geomembran. Ett alternativ kan vara att flytta vattentäkten till ett bättre läge. Ett 
byte från ytlig brunn i jord till bergborrad brunn kan vara en tänkbar åtgärd. 
Alternativt kan vattenförsörjningen kanske ordnas från grannfastighet eller 
kommunal vattentäkt. Om en ny vattenförsörjning innebär en standardökning 
(bättre kvalitet och/eller bättre kapacitet, som fastigheten har behov av) är det 
rimligt att fastighetsägaren står för värdet av förbättringen. 

Se också bilaga D, ”Orsak och verkan”. 
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2. Drift och underhåll 
Vid väghållning, dvs. drift och underhåll av befintliga vägar, handlar problem 
med brunnar främst om att reda ut vad som är orsak till en hävdad kvalitets- eller 
kapacitetsförändring och om Vägverket har ett ansvar. Det är inte säkert att det 
finns någon utomstående orsak utan förändringen kan vara naturlig eller orsakad 
av ett ändrat användningsmönster, se avsnitt 1.2. 

2.1. Ta fram underlag 
För att utreda vad som orsakat förändringen måste geologiska och 
konstruktionsmässiga förhållanden i och kring brunnen inventeras samt 
strömningsförhållanden kartläggas. För att klarlägga problemen finns en 
brunnsinventeringsblankett (bilaga E) att använda som underlag för bedömning 
och vid intervjuer. Som komplement till blanketten finns också bilaga D. 
Frågeställningarna kommenteras på blanketten med kortare förklaringar till varför 
frågan ställs. Detta ger viss vägledning om vilken slutsats man kan dra av svaret. 
Förklaringarna till respektive frågeställning är en syntes av informationen 
redovisad i kapitel 1. 

2.2. Utreda orsaken 
Om problemet gäller förändrad kapacitet i en brunn vid en befintlig väg beror det 
sannolikt inte på vägen med mindre än att någon särskild aktivitet pågått kring 
vägen den senaste tiden. Exempel på vägrelaterade aktiviteter som kan påverka 
strömningsförhållandena är underhållsdikning, breddning av väg med omläggning 
av diken och fördjupning av diken med bortsprängning av bergklackar. 
Kapaciteten i en brunn kan variera över tiden av naturliga orsaker beroende på 
grundvattenytans nivå i omgivningen. Det kan också bero på ingrepp i brunnens 
närhet som inte har kopplingar till vägen, till exempel schaktning, anläggning av 
nya brunnar och dränering av jord- och skogsmark. En upplevd vattenbrist kan 
även bero på omständigheter som inte är kopplade till brunnens kapacitet, till 
exempel ökat antal personer i hushållet, större djurbesättningar och läckor på 
ledningssystemet. 

Om det är ett kvalitetsproblem vid befintlig väg kan vägen vara orsak till 
problemet, förutsatt att vägen ligger inom brunnens tillrinningsområde. 
Grundvattnets kvalitet kan dock även variera av naturliga orsaker. 

Om inte brunnsägaren redan tagit vattenprov och låtit göra analyser måste detta 
göras. Lämpliga parametrar att analysera vid en första provtagning är klorid, 
nitrat, konduktivitet, kolväten och COD-Mn. Laboratorierna kan normalt 
tillhandahålla flaskor och anvisa lämplig provtagningsutrustning. 

Bedömning av om vattnet i brunnen är otjänligt eller på annat sätt förorenat görs 
genom att jämföra analysresultaten mot gränsvärden till exempel för klorid, nitrat, 
COD-Mn (se tabell 2.1) eller mot riktvärden för kolväten. 



 

VV Publ 2006:123    Dricksvattenbrunnar 

 

 17 (42) 

Tabell 2.1  Gränsvärden för vatten (Livsmedelsverket, 2005). 
Ämne Gränsvärde 

(mg/l) 
Anmärkning 

Klorid 100 Smakgräns 300. Kan bero på väg-
salt, relikt saltvatten eller 
havsvatteninträngning 

Nitrat (NO3-N) 20 Påverkan från avloppsvatten eller 
jordbruksmark 

COD-Mn 4 Mått på vattnets innehåll av 
organiskt material 

Även om det konstateras att vattnet i brunnen är förorenat är det inte säkert att 
föroreningarna kan kopplas till vägen eller trafiken. Vid kvalitetsförändringar kan 
orsaken vara naturliga variationer, ändrat användningsmönster liksom brister i 
brunnskonstruktionen med mera. Genom att konstatera vilken förorening som är 
problemet går det att utesluta/misstänka vissa föroreningskällor. Om till exempel 
brunnen är förorenad med mikroorganismer är vägen osannolik som 
föroreningskälla medan förhöjd halt av klorid sannolikt beror på vägen. 

När orsaken till problemet är fastställd och om den bedöms som vägrelaterad har 
Vägverket ansvaret för att försöka återställa brunnens vatten i ursprungligt skick, 
vilket inte alltid är möjligt. Konstaterade brister rättas till på lämpligt sätt. 
Uppslag till åtgärder kan hämtas ur avsnitt 1.7. Innan vattenförsörjningen fungerar 
tillfredsställande kan brunnsägaren behöva en tillfällig lösning. Om åtgärder sätts 
in vid vägen/brunnen är det viktigt att följa upp om åtgärderna fått avsedd verkan. 
Lämpliga kontrollprogram redovisas i kapitel 3. I samma kapitel finns också 
kompletterande information om hur man kan gå vidare om strömningsbilden inte 
är entydig och geologin komplicerad.  
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3. Projektering och byggande 
Vägverkets ambition är att inte förorena grundvatten eller förändra grundvattnets 
strömningsförutsättningar och nivå så att omgivningen påverkas negativt. 
Projektering och byggande av vägar omfattar i detta sammanhang såväl nya 
vägsträckningar som förbättringar av befintliga vägsträckor. 

Problemet med att brunnar kan påverkas vid anläggandet av en ny väg beror på 
flera faktorer i samverkan. Jord- och bergart samt grundvattengradientens storlek 
och riktning har stor betydelse liksom avståndet från vägen till brunnen. Det är en 
tämligen komplicerad hydrogeologisk fråga och kan inte generaliseras och 
förenklas för alla situationer. Dock kan situationerna delas in i mer eller mindre 
allvarliga fall. 

Handlingsplanen för undvikande av skador på brunnar är förenklad till två olika 
ambitionsnivåer vid framtagningen av arbetsplan, se figur 7.  

Nivå 1, ”Inventering”, omfattar alla brunnar inom ca 100 m från vägmitt. 
Avståndet 100 m är valt så att flertalet brunnar som skulle kunna påverkas av 
vägen täcks in. Inventeringen utförs för att kunna jämföra ursprungliga 
förhållanden (brunnsdata) med eventuella framtida förändringar i kvalitet 
och/eller kapacitet. Utredningen i nivå 1, som är relativt enkel och översiktlig, 
syftar till att dela upp brunnarna i tre grupper, de som ej kommer att påverkas, 
sårbara brunnar som troligen kommer att påverkas och de brunnar där det ej går 
att bedöma om de kommer att påverkas.  

Nivå 2 ”Hydrogeologisk utredning och klassificering” utförs i de fall vägen 
sträcker sig genom områden med friktionsjord eller berg i markytan eller i 
områden där friktionsjord eller berg finns mindre än 2 m under dikesbotten, eller i 
andra fall där det är svårbedömt om brunnen påverkas. Djupet 2 m är uppskattat 
utifrån känsligheten för föroreningsspridning i berg och friktionsjord. Jämför med 
bedömningen i avsnitt 1.7 att 1 à 2 m finkornig jord utgör ett bra skydd för ytligt 
förekommande föroreningar. Den hydrogeologiska utredningen syftar till att 
klarlägga strömningsvägar för att sedan avgränsa ett område inom vilket brunnar 
kan komma att påverkas av vägen. Därefter klassificeras brunnarna utifrån 
skaderisken. Slutligen presenteras lämpliga åtgärder. 
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Figur 7 Vägverkets handlingsplan för brunnar omfattar insatser från inget 
initiativ till kontrollprogram/åtgärd. Jämför med figur 8. 

3.1. Nivå 1: Inventering 
Med hjälp av SGU:s brunnsdatabas lokaliseras alla brunnar inom 100 m från 
vägmitt (detta är meningsfullt först sedan väglinjen blivit fastställd). Databasen 
innehåller främst bergborrade brunnar. Jordbrunnar finns tyvärr inte registrerade i 
samma utsträckning men en god tumregel är att där det finns bostadshus utanför 
tätbebyggt område finns också en brunn. 

Brunnarna inventeras för att få ett bedömningsunderlag. Använd brunns-
inventeringsblanketten i bilaga E. Inventeringen görs med avseende på; 

• administrativa uppgifter (fastighetsbeteckning, ägare, adress etcetera), 
• kapacitet, bedömning 
• grundvattennivå (nivån varierar ofta inom ett intervall), 
• jordlagerföljd vid brunn respektive väg för att kunna bedöma akvifertyp och 

eventuella hydrauliska samband, 
• brunnskonstruktion, 
• läge i förhållande till vägdike (horisontellt och vertikalt avstånd). 

En brunn som bedöms vara sårbar, där vägkonstruktionen eller vägdagvatten 
bedöms kunna påverka respektive tillrinningsområde, bör följas upp med ett 
kontrollprogram där vattennivå och kapacitet i brunnen och/eller kvalitet 
kontrolleras vid flera tillfällen före, under och efter vägutbyggnaden. Om det vid 
inventeringen inte går att bedöma om vägen kommer att påverka brunnen finns 
möjligheten att göra en kompletterande hydrogeologisk utredning enligt Nivå 2. I 
avsnitt 1.7 ges synpunkter på förhållanden som kan behöva förändras genom 
skyddsåtgärder. För de brunnar som Vägverket bedömer som ej berörda kan 

Brunn >100 m från vägmitt 

Inget initiativ från Vägverket 

Brunn <100 m från vägmitt 

Inventering 
Nivå 1

Ej berörd 
Inget initiativ 

från Vägverket 
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uppgifterna från inventeringen bli ett viktigt jämförelsematerial vid eventuella 
framtida klagomål. 

3.2. Nivå 2: Hydrogeologisk utredning och 
klassificering 

En hydrogeologisk utredning utförs för brunnar nedströms vägen där 
vägsträckningen går genom områden med friktionsjord eller berg i ytan eller 
friktionsjord eller berg mindre än 2 m under dikesbotten. Utredningen bör göras 
av en person med hydrogeologisk kompetens. 

Bestämning av strömningsvägar 
I utredningen klarläggs påverkansområdet (strömningsvägar) för yt- och 
grundvatten nedströms vägen. Utöver brunnar som lokaliserats och inventerats i 
den grundläggande inventeringen (Nivå 1) kan nya brunnar tillkomma. Dessa kan 
i vissa fall finnas på större avstånd än 100 m från vägmitt, till exempel invid ett 
dike till vilket vägdagvatten avleds. I detta skede utreds endast brunnar på 
nedströmssidan om vägen. Det största inventeringsavståndet väg-brunn som ska 
utredas avgörs från fall till fall men bör kunna begränsas till högst ett par hundra 
meter. I utredningen ingår också att ta fram mer detaljerade uppgifter om 
brunnarnas kapacitet genom mätning eller liknande. Beträffande spridning av 
föroreningar hänvisas till Lindström (1996) och Statens vegvesen (1996). 

Uppgifter om korttidskapacitet hos borrade brunnar kan erhållas från SGU:s 
brunnsarkiv. Brunnsborrare är enligt lag skyldiga att lämna uppgifter om nya 
brunnar till SGU där bestämning av korttidskapacitet som regel ingår. 

Klassificering av brunnar 
Med kunskap om strömningsvägar som grund görs en bedömning av påverkan 
och indelning av brunnarna i grupperna berörda och ej berörda brunnar, se figur 8. 
För de brunnar som klassats som ej berörda görs ingen fortsatt utredning. De 
brunnar som hamnar i gruppen berörda brunnar bedöms med avseende på kvalitet 
respektive kapacitet. 

Inom gruppen kvalitet delas brunnarna upp i liten, medelstor eller stor sannolikhet 
för påverkan. Med hänseende till kapacitet delas brunnarna in efter vattentillgång i 
förhållande till förbrukning, från dem med stor tillgång på vatten till dem som är 
ansträngda. En berörd brunn kan påverkas med avseende på både kvalitet och 
kapacitet. 

Brunnar i grupperna liten och medelstor påverkan på kvalitet och brunnarna med 
medelstor tillgång på vatten följs upp med ett kontrollprogram. Att även gruppen 
med liten påverkan bör följas upp motiveras av att alla brunnar i ett område bör 
behandlas lika och erhålla ett basunderlag även om bedömningen görs att 
påverkan kommer att bli liten. Kontrollprogrammet för uppföljning av kvalitet bör 
omfatta klorid, nitrat, konduktivitet, kolväten och COD-Mn. Motsvarande 
kontrollprogram för kapacitet bör omfatta registrering av nivå i brunn och lämplig 
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referenspunkt. Antalet mättillfällen bedöms beroende på projekteringens och 
byggandets utsträckning i tiden men bör omfatta tiden före, under och efter 
vägbygget. 

De brunnar som hamnat i gruppen stor sannolikhet för kvalitetspåverkan 
respektive ansträngd kapacitet åtgärdas genom att antingen skydda eller ersätta 
brunnen beroende på vilka ekonomiska, hydrogeologiska och 
konstruktionsmässiga alternativ som finns. Lämpliga åtgärder utvecklas i kapitel 
4. Närmare anvisningar för uppdelning enligt figur 8 ges i avsnitten efter figuren. 
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Figur 8 Schematisk arbetsgång vid hydrogeologisk utredning. 

Kvalitetspåverkan 
Utgångspunkt för bedömning av grundvattenkvalitet och kvalitetsförändringar är 
”Bedömningsgrunder för miljökvalitet-Grundvatten” (Naturvårdsverket, 1999). 
Bedömningsgrunderna är ett verktyg för att tolka och värdera insamlade data om 
grundvatten. Totalt ingår sju parametar i Naturvårdsverkets underlag: alkalinitet, 
kväve NO3-N, Salt-klorid, redoxpotential, metaller, bekämpningsmedel och 
grundvattennivå. För bedömning av eventuell påverkan från vägar utnyttjas endast 
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parametrarna salt-klorid och metaller (bly, kadmium och zink), som är de bästa 
indikatorerna. 

Utförda hydrogeologiska utredningar dokumenteras i en speciell databas för 
Vägverket med uppgifter om brunnsinventeringsdata inklusive vattenanalyser, 
bedömd kvalitetspåverkan och eventuella åtgärder. Databasen kan, om den 
kommer till stånd och allt eftersom den fylls med data, bli ett värdefullt 
referensmaterial. 

Salt-klorid 
Grundvattnets tillstånd med avseende på kloridhalt redovisas i fem klasser, tabell 
3.1. 

 
Tabell 3.1 Indelning i klasser efter kloridhalt (Naturvårdsverket, 1999). 

Klass Benämning Cl, mg/l Gränsvärde och beskrivning 
1 Låg halt ≤ 20  
2 Måttlig halt 20 – 50  
3 Relativt hög halt 50 – 100  
4 Hög halt 100 – 300 100, tjänligt med teknisk anmärkning 

Risk för korrosionsangrepp på ledningar 
5 Mycket hög halt >300 300, tjänligt med teknisk anmärkning 

Risk för smakförändringar 

 

Metaller 
Grundvattnets tillstånd (effektrelaterade tillståndsklasser) med avseende på 
metaller redovisas i fem klasser, tabell 3.2. 

Tabell 3.2 Indelning av vägrelaterade tungmetaller (Naturvårdsverket, 1999). 

Klass Benämning* Cd, µg/l Zn, µg/l Pb, µg/l 
1 Mycket låg halt ≤0,05 ≤5 ≤0,2 
2 Låg halt 0,05 – 0,1 5 – 20 0,2 – 1 
3 Måttlig halt 0,1 – 1 20 – 300 1 – 3 
4 Hög halt 1 – 5 300 – 1000 3 – 10 
5 Mycket hög halt >5 >1000 >10 
Gränsvärde 
Livsmedels-
verket 

h, tjma 
h, otjänligt 
t 
e, t 

1 
5 
- 
- 

- 
- 

300 
1000 

- 
10 
- 
- 

Jämförvärde  0,1 100 1 
*/ (h) gränsvärde ur hälsosynpunkt, (t) tekniskt grundad anmärkning, (e) estetiskt grundad 

anmärkning, (tjma) tjänligt med anmärkning. 
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Vägverkets bedömning av eventuell påverkan på grundvatten från vägar bör också 
ta hänsyn till regionala jämförelsevärden. Sådana finns att tillgå i 
”Bedömningsgrunder för miljökvalitet-Grundvatten” (Naturvårdsverket, 1999, 
bilaga 2) eller i lokala databaser. I rapporten finns också synpunkter på 
provtagning, lämplig provtagningstidpunkt och analys. 

Med uppföljning enligt kontrollprogrammet kan man följa eventuella förändringar 
i brunnsvattnets kvalitet över tiden och om sådana förändringar har ett 
tidssamband med byggandet av vägen. 

Kapacitetspåverkan 
Bedömningen av kapacitetsförändringar för mindre brunnar behandlas under 
rubriken Grundvattennivå i ovan nämnda rapport. En sinande brunn behöver inte 
ha utsatts för någon yttre påverkan om grundvattennivåerna av klimatiska skäl 
allmänt ligger lågt i området. Detta kan kontrolleras med hjälp av sverigetäckande 
grundvattennivåkartor, som uppdateras varje månad (SGU). Kartorna är en 
generalisering och visar grundvattennivåns avvikelse i fem klasser i förhållanden 
till den normala nivån för månaden. 

För små grundvattenmagasin motsvarar klasserna enligt SGU:s månadskartor 
avvikelser enligt tabell 3.3. 

Tabell 3.3 Ungefärlig jämförelse mellan SGU:s månadskartor och avvikelser 
från normalt månadsvärde. 

Klass enligt 
SGU:s 
månadskartor 

Små magasin 
Avvikelse från 
normalt 
månadsvärde, m 

Mycket över >0,5 
Över 0,2 – 0,5 
Normal -0,2 – 0,2 
Under -0,5 – -0,2 
Mycket under <-0,5 

En brunn i ett litet grundvattenmagasin klassas som ansträngd om 
grundvattennivån lokalt är minst 0,5 m lägre än den regionala grundvattennivån 
(SGU). På motsvarande sätt görs bedömningen medelstor påverkan om 
grundvattennivån ligger 0,2-0,5 m lägre än den regionala. Ett sådant förfarande 
förutsätter att man känner den normala variationen för vattennivån i brunnen. 

För stora grundvattenförekomster (isälvsavlagringar etcetera) är de naturliga 
grundvattennivåvariationerna väsentligt mindre. Sannolikheten är liten att en väg 
påverkar ett större grundvattenmagasins kapacitet nämnvärt. 
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Ett bedömningsunderlag kan också inhämtas genom att beräkna effektiv 
nederbörd (nederbörd minus avdunstning) eller grundvattenbildning (effektiv 
nederbörd minus ytvattenavrinning) med väderstatistik och jämföra med normala 
opåverkade förhållanden (medelförhållanden under 30 år respektive senaste 
aktuell tidsperiod). Djupare analyser kan göras med hjälp av tidsserier över 
grundvattennivån för den aktuella brunnen och jämförelse med parallella 
mätningar för en opåverkad brunn inom regionen (SGU:s grundvattendatabas). 

Genom att följa upp grundvattenytans variationer i brunnen över tiden kan man få 
ett underlag för om vägbygget haft någon inverkan. Viktigt är att ett mätprogram 
kommer igång om möjligt något år före vägbygget. 
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4. REKOMMENDATIONER 
För att skydda mindre vattentäkter invid vägar har Vägverket i denna handbok 
givit olika förslag till åtgärder. Dels ges direkta förslag som kan vidtagas för att 
minska föroreningsrisken från vägar (avsnitt 1.7), dels redovisas en handlingsplan 
för vattenskydd vid såväl projektering av nya vägar som vid upprustning av 
befintliga vägar (kapitel 3). I detta kapitel har de i texten lämnade förslagen till 
åtgärder sammanställts i form av nedanstående rekommendationer. 

När det gäller drift och underhåll av befintliga vägar rekommenderas att klagomål 
från brunnsägare utreds från fall till fall av hydrogeologisk sakkunnig. Om den 
hydrogeologiska utredningen visar att Vägverket har skuld till problemet 
rekommenderas att detta åtgärdas. Detta kan till exempel ske på något av nedan 
beskrivna sätt. För projektering och byggande av nya vägar inklusive ombyggnad 
av befintliga vägar rekommenderas att utredning utförs i två nivåer: 

Nivå 1. Inventering 
Brunnar inom 100 m från vägmitt lokaliseras och inventeras vad gäller uppgifter 
av administrativ art, grundvattennivå, kapacitetsuppgifter, jordlagerföljd, 
brunnskonstruktion med mera. Till hjälp används en brunnsinventeringsblankett 
(bilaga E). 

De brunnar som med ledning av insamlade uppgifter bedöms kunna påverkas av 
vägkonstruktionen eller av vägdagvatten rekommenderas följas upp med ett 
kontrollprogram (vattennivåmätningar i brunnen och/eller kvalitetskontroll genom 
provtagning för vattenanalys). Mätnings- och provtagningsfrekvens bestäms av 
närhet till väg med mera. 

Nivå 2. Hydrogeologisk utredning och klassificering 
Om det vid bedömning av data insamlade vid inventeringen i nivå 1 är osäkert om 
vägen kommer att påverka en brunn rekommenderas att en hydrogeologisk 
utredning och klassificering av brunnen genomförs. 

Vid den hydrogeologiska utredningen bestäms strömningsvägar för grundvattnet, 
dvs. tillrinningsområdet för brunnen och med dessa uppgifter som grund görs en 
bedömning om brunnen skall klassas som berörd eller ej berörd. Klassas brunnen 
som ej berörd rekommenderas att ingen vidare utredning utförs. Klassas brunnen 
som berörd bestäms med hjälp av den utförda utredningen omfattning och typ av 
kontrollprogram. Mätnings- och provtagningsfrekvens beror även här på närhet 
till väg med mera. Om en brunn ligger inom vägområdet ersätts den med en ny 
brunn eller sker anslutning till kommunal vattenledning. 
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Rekommendationer till åtgärder för att skydda brunnar mot påverkan från 
vägar 
Vid ny väg (projektering och byggande) 

I det fall en brunn saknar naturligt skydd av täta jordlager mot 
vattenkvalitetspåverkan är den primära åtgärden att med olika åtgärder minska 
eller förhindra infiltration av vägdagvatten i brunnens närhet, det vill säga i dess 
tillrinningsområde. Tillräckligt naturligt skydd kan en brunn anses ha när en 
finkorning jord av till exempel lera eller silt av minst 2 m mäktighet finns under 
dikesbotten. Åtgärder för att förhindra eller minska infiltration av vägdagvatten 
kan till exempel vara att: 

• täta diket enligt Vägverkets Publikation 1995:1 
• kulvertera diket och omhänderta vägdagvattnet i regnvattenbrunnar 
• förbättra avrinningen till exempel genom rensning och kontroll av trummor 
 

Om det gäller påverkan på en större grundvattentillgång, se Vägverkets 
Publikation 1995:1. 

Om vägprojektet genom till exempel skärning i jord eller berg bedöms minska 
vattentillgången i en brunn, det vill säga påverka brunnens kapacitet, 
rekommenderas att studera och diskutera vattenförsörjningsfrågan med 
brunnsägaren. Upprätta en plan över hur vattenfrågan skall ordnas om vattenbrist 
skulle uppstå. Vid utförande av bergtunnel för väg finns risk för påverkan på 
brunnar. I detta fall sker alltid utredning av påverkansrisker inför prövning i 
miljödomstolen för tillstånd till vattenverksamhet. I domen anges kontrollprogram 
och eventuella åtgärder för berörda brunnar. 

Vid befintlig väg (drift och underhåll) 

När det gäller brunnar vid befintlig väg kan den hydrogeologiska utredningen ha 
kommit fram till att brunnen påverkats kapacitetsmässigt och/eller 
kvalitetsmässigt. 

Om utredningen kommit fram till att vägbygget eller senare 
vägförbättringsarbeten genom till exempel breddning, sprängning eller 
fördjupning av diken minskat kapaciteten, vattentillgången, i en brunn 
rekommenderas att i första hand försöka öka vattentillgången till ursprunglig 
kapacitet i befintlig brunn. Detta kan tänkas ske genom fördjupning av brunnen 
om det är en grävd brunn eller hydraulisk tryckning om det är en borrad brunn. 
Om en fördjupning av den grävda brunnen ej är möjlig rekommenderas att 
Vägverket upphandlar och bekostar en borrad brunn. När en ny brunn utförts skall 
den alltid kontrolleras kapacitets- och kvalitetsmässigt innan upphandling av 
inkoppling sker. Val av plats för ny brunn sker i samråd med brunnsägaren. 
Förslag till lokalisering och typ av brunn (jord eller berg) bör anges i den 
hydrogeologiska utredningen. 

Om kapacitetsbrist konstaterats ha uppstått i en borrad brunn i berg, genom till 
exempel skakningar i bergmassan vid sprängningsarbeten för vägen, 
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rekommenderas i första hand hydraulisk tryckning av brunnen och i andra hand 
borrning av ny brunn. Även i detta fall bör i den hydrogeologiska utredningen ges 
förslag till var ny brunn lämpligen placeras. 

Anslutning till kommunal vattenledning kan vara ett alternativ vid konstaterad 
kapacitetsbrist eller vid vägdagvattenpåverkan så att vattnet blivit otjänligt. Om 
anslutning är det mest fördelaktiga för att snabbt lösa vattenförsörjningsfrågan 
samtidigt som det är ekonomiskt gångbart är detta alternativ att rekommendera. 
Detta beroende på att det ger garanterad kapacitet och kvalitet vilket alltid är en 
osäkerhetsfaktor vid utförande av ny brunn. 

Om utredningen kommit fram till att vägen orsakat ett kvalitetsproblem kan, om 
föroreningspåverkan är ringa eller just börjat uppträda, någon av de ovan angivna 
åtgärderna för att minska infiltrationen av vägdagvatten tänkas utföras. 

I det fall grundvattnet i brunnen är kraftigt kvalitetspåverkat (det vill säga 
kloridhalt över 100 mg/l) och det även konstaterats att vägen förorenat 
grundvattnet i jord och/eller berg kring brunnen bör i den hydrogeologiska 
utredningen föreslås lämpligt läge för en ny brunn. Alternativt studeras anslutning 
till kommunal eller annan vattenledning (vattentäkt) beroende på vilket alternativ 
som är mest fördelaktigt. 

Om åtgärden med till exempel anslutning till annan vattentäkt eller kommunal 
vattenledning blir permanent eller temporär beror på omständigheterna. Till 
exempel brunnsägarens önskemål att vara ansluten till kommunalt vatten, den nya 
brunnens placering på egen eller annan fastighet och om vidtagna åtgärder i 
vägdiken bedöms bli effektiva för att förhindra fortsatt förorening. 

Rekommendationernas allmängiltighet 
Ovanstående rekommendationer täcker ej alla de åtgärder som kan komma ifråga 
vid åtgärdande av vägpåverkade brunnar men är sådana som vanligen kan 
vidtagas. I den hydrogeologiska utredning som utförs vid anmälan av 
vägpåverkan på brunnar kan mer detaljerade rekommendationer utarbetas för 
varje specifik brunn. Viktigt är även att andra tänkbara orsaker till försämringen 
av en brunn studeras vid den hydrogeologiska utredningen så att problemet blir 
allsidigt belyst. 
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5. Var finns information? 
SGU, Sveriges geologiska undersökning, har ett flertal kartor och databaser som 
är till hjälp vid arbetet med skydd av mindre vattentäkter. Kartorna är ordnade i 
serier efter vilken information kartorna ger. Täckningen över landet varierar. 

Hydrogeologiska översiktskartor 
Serie Ah skala 1:250 000, serie Ag skala 1:50 000. 
Visar uppgifter om grundvattenmagasin, grundvattnets huvudsakliga 
rörelseriktning samt förekomst av större grundvattentäkter. Vissa blad innehåller 
särskild karta med indelning efter känslighet för infiltration av föroreningar. 

Grundvattenresurskartor 
Kommuntäckande kartor, serie An. 

Jord- och bergartskartor 
Serie Ae respektive Ak skala 1:50 000. Översiktskartor serie Ac och Ak skala 
1:100 000 eller mindre. 
Noggrannare information om jordart nära markytan (0,5 m). Information om berg 
i dagen samt bergart och källor. 

Kombinerade jord och berggrundskartor 
Serie Aa skala 1:50 000. 
Äldre karta med liknande uppgifter som serie Ae. 

Byggnadsgeologiska kartor 
Skala som regel 1:4 000 till 1:20 000. 
Visar markförhållanden ur geoteknisk synvinkel. 

Hydrogeologiska – sårbarhetskartor 
Varierande skalor. Risken för förorening av grundvatten vid föroreningsutsläpp på 
markytan illustreras. Förhållandena kan dock ändras vid ingrepp som till exempel 
vid schaktning för vägar då mer genomsläppliga jordlager friläggs. Kartorna är 
endast tillgänglig över vissa län. 

Databaser 
Register över borrade brunnar, jordlager, vattentillgång med mera. I viss mån 
finns också uppgifter om grundvattenkemi. 
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6. Ordförklaring 
Akvifer  Geologisk bildning som är så genomsläpplig att grundvattten kan 
utvinnas i användbar mängd. 

Friktionsjord  Jordarter med kornstorlek större än 0,06 mm. Inre 
sammanhållande kraft utgörs av friktionen mellan kornen. 

Grundvattenmagasin  Grundvattenförande geologisk bildning som kan betraktas 
som en hydraulisk enhet. 

Infiltration  Vattnets inträngning genom markytan i jord eller berg. 

Inströmningsområde  Markområde där grundvatten bildas genom infiltrerat 
nederbördsvatten eller tillströmmande ytvatten. 

Kolloid  Partiklar i vätskefas som är mellan 10-9 – 10-5 m och med en fast 
begränsningsyta. 

Källa  (Kallkälla) Där grundvattenytan skär markytan och grundvattnet 
sipprar/strömmar fram ut marken. 

Lagerföljd  Ordning i vilken lager av jord- eller bergarter följer på varandra. 

Sluten akvifer  Akvifer som överlagras av för vatten svårgenomträngligt lager. 
Grundvattnet kan stå under tryck varvid grundvattnets trycknivå är högre än 
akviferens övre bergränsningsyta. 

Utströmningsområde  Markområde där grundvattentrycket är uppåtriktat. Oftast 
är grundvattenytan nära eller vid markytan, till exempel i en dalbotten. 

Vattentrogen  Ämne som varken fastläggs eller bryts ner vid vattentransport. 

Öppen akvifer  Akvifer med fri grundvattenyta, det vill säga ej överlagrad med 
för vatten svårgenomträngliga lager. 
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Grundvattenströmning, teori 
Grundvattnet rör sig i marken från områden med högre grundvattennivå till 
områden med lägre. Skillnaden i grundvattennivå per längdenhet kallas 
grundvattenpotential (gradient) och är den drivande kraften i 
grundvattenströmningen. Flödet mellan två punkter är proportionellt mot 
nivåskillnaden och tvärsnittsarean. Proportionalitetskonstanten är olika för olika 
material och kallas hydraulisk konduktivitet, K. Detta resonemang illustreras med 
Darcy´s lag. 

dL
dhKAQ −=  Darcy´s lag 

där  Q = Vattenflöde (m3/s) 
 K = Hydraulisk konduktivitet (m/s) 
 A = Tvärsnittsarea (m2) 
 h = Totalpotential, det vill säga lägespotential + tryckpotential (m) 
 L = Sträcka (m) 
 dh/dL = I = Potentialändring per längdenhet, det vill säga 
potentialgradient (m/m, det vill säga dimensionslös) 

Efter omformning av Darcy´s lag erhålls uppehållstiden (t). 

IK
Lt
⋅−

=  Uppehållstid (s) med Darcyhastighet 

Uppehållstiden är den tid det tar för en vattenpartikel att transporteras hela 
sträckan L. Vanligen uttrycks uppehållstiden som en funktion av den verkliga 
strömningshastigheten, som är beroende av den effektiva porositeten, ne. 

IK
nLt e

⋅−
⋅

=  Uppehållstid (s) med verklig hastighet 

Den hydrauliska konduktiviteten, K, har störst inverkan på strömningstiden. Ju 
grovkornigare jord desto högre hydraulisk konduktivitet och desto snabbare 
transporteras grundvattnet. I kristallint berg, som granit och gnejs, är själva 
bergmassan oftast tät och har en mycket låg hydraulisk konduktivitet. I hela 
bergvolymen är det därför mängden sprickor och storleken på dessa som är 
avgörande för den hydrauliska konduktiviteten. Det är också avgörande hur stor 
den sammanhängande sprickvolymen är, det vill säga hur mycket sprickorna har 
kontakt med varandra. I bergmassan kan förekomma gångar bestående av andra 
bergarter till exempel diabas. Dessa är oftast täta i sin kärna men kan ha sprickiga 
randzoner. Om en sådan gång ligger tvärs flödesriktningen i berget kan flödet 
stoppas och en dämning uppstå, som eventuellt mildras genom en dränerande 
effekt om vattnet leds undan via den sprickiga randzonen. 

Praktiska överslagsformler för flöde, maximal influensradie och influenstid kan 
hämtas ur ”Länshållning vid schaktningsarbeten” (SBEF, 1985). 
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Brunnars kritiska punkter 
Brunnar i jord 
 
Kritiska punkter i en grävd betongringsbrunn (efter SGU & SLV). 

 
 
Brunnslocket ska vara tätt utan att lämna springor öppna och vara av betong eller 
annat ogenomsläppligt material. Ett otätt lock gör att djur kan förorena vattnet och 
att regnvatten kan rinna in i brunnen. 

Ventilation måste brunnen ha. Ventilationsröret ska vara utformat så att regn och 
snö inte kan tränga in. Rörets öppning ska vara täckt av ett finmaskigt nät för att 
hindra små djur och skräp att komma in i brunnen.  
Brunnsringarna bör nå 30 till 50 cm ovan markytan för att minska risken för att 
regn- och smältvatten rinner in i brunnen. Marken kring brunnen ska luta från 
brunnen så att inte ytvatten ansamlas i brunnens omedelbara närhet. Om marken 
kring brunnen är vattensjuk i snösmältningstider kan man gräva grunda diken för 
att leda bort vattnet från brunnens omedelbara närhet. 

Fogarna mellan ringarna måste vara täta. Vid misstanke om att fogarna är otäta 
är det bästa alternativet att gräva bort materialet närmast kring brunnen och lyfta 
på ringarna och mura igen fogarna med cementbruk. Det är då viktigt att se till 
att matjorden återfylls överst för att inte förorena brunnen. 
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Genomföringar, till exempel genomföringen för råvattenledningen från brunnen 
till fastigheten måste vara täta. Täta genomföringar på samma sätt som fogar, se 
ovan. Om fogar åtgärdas bör genomföringen tätas på samma gång och vice versa.  
Marken runt brunnen bör vara så tät som möjligt. Finkornig morän eller lerjord är 
tillräckligt tätande. Vid sandjord kan man täta med täta med betongplatta kring 
brunnen, 2-3 meter. 

Handpump kan vara en bidragande orsak till dåligt vatten. Se till att vatten, som 
spills vid pumpning, inte kan tränga tillbaka ner i brunnen via genomföring eller 
sprickor i locket. 

Brunnar i berg 
 
Den bergborrade brunnens kritiska punkter (efter SGU & SLV) 
 

 
Foderröret ska vara så högt att vatten från markytan inte kan läcka in. Ett kort 
rör skarvas och fogen tätas. 

Foderrörets mynning ligger ibland under marknivå i en kassun som måste vara 
tät och ha ett avlopp så att eventuellt vatten kan ledas bort men inte komma in, en 
backventil. 
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Foderrörets fog till berget (vid bergborrad brunn) ska vara tät, cementerad eller 
tätad på likvärdigt sätt. Röret skall vara nedborrat 2-3 meter i sprickfritt fast berg. 

Genomföringar i foderröret måste vara täta annars kan föroreningar läcka in i 
brunnen. Vid misstanke om otäta genomföringar skall jorden kring röret grävas 
upp och genomföringarna tätas. 

Sprickor eller sprickzoner i berget nära bergytan kan leda in ytvatten i brunnen 
(gäller bergborrad brunn). Brunnsborrare kan utestänga ytvatten genom att 
placera någon typ av tätning i borrhålet. Vid nyanläggning elimineras problemet 
genom att borra ner foderröret längre i berget. 
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Saltvatten 
Relikt saltvatten 
Ett grundvatten som påverkats av relikt saltvatten kan förutom de höga 
kloridhalterna ha en annorlunda kemisk sammansättning än övriga grundvatten i 
området. I ett relikt saltvatten är proportionerna mellan klorid, natrium, kalcium, 
magnesium och sulfat annorlunda än andra grundvatten.  

Vintervägsaltning 
Vid halkbekämpning med vägsalt (NaCl) kan man förvänta förhållandet 1:1 
mellan natrium och klorid i påverkat grundvatten. Bilden kan dock kompliceras av 
jonbyte i marken så att kalcium och magnesium ökar i stället för natrium. 

Avlopp, deponier och djurhållning 
I de fall ökad kloridhalt beror på påverkan från avlopp, deponier eller djurhållning 
åtföljs ofta den höjda kloridhalten av förhöjda halter av kväve (nitrat och 
ammonium). 

Korrelation mellan kloridhalt och elektrisk konduktivitet 
En enkel mätning av elektrisk konduktivitet kan ge en signal om hur stor 
kloridhalten är i grundvattnet. Konduktiviteten kan användas för skattning av 
kloridhalter över 20 mg/l. 
 

Tabell 1  Korrelation mellan kloridhalt och elektrisk konduktivitet 
(Naturvårdsverket 1999, rapport 4915) 

Kloridhalt (mg/l) Elektrisk konduktivitet (mS/m) 
< 20 < 30 
> 50 > 50 
> 100 > 70 
> 300 > 100 
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Orsak och verkan 
Frågeställningar 
Brunnen 

Sammanfattning av bakgrunden till frågan 

När uppkom problemet? 
Beskriv skade-
/problemutvecklingen. 

Kan skadan kopplas till en speciell händelse eller 
återkommande aktivitet? 

Vad är problemet? Om mikroorganismer (bakteriell förorening) är pro-
blemet kan vägen antagligen uteslutas som förore-
ningskälla.  

Typ av brunn? Grävd – Borrad. Föroreningskänslighet. 
Utförd år? Periodiskt un-
derhåll utfört? 

Det allra vanligaste är att ytvatten läcker in i brun-
nen på olika sätt. För att undvika detta bör man se 
till att brunnen är i gott skick. Läckor kan behöva 
tätas för att inte släppa in ytvatten. 

Inre beklädnad? Äldre grävda brunnar är ofta klädda med sten, tegel 
eller i vissa fall trä. Sådana brunnar har ofta sämre 
vattenkvalitet eftersom ytvatten läcker in. 

Material i markytan kring 
brunnen? 

För att inte ytvatten ska tränga in i brunnen är det 
viktigt att marken närmast brunnen inte är för 
genomsläpplig. 

Övertäckning (brunns-
lock)? Dess tillstånd? 

Om inte övertäckningen är tät kan nederbörd, ytvat-
ten och smådjur förorena brunnen. 

Placering? Hagmark, träd-
gård, gårdsplan, skogs-
mark? 

Brunnens placering i förhållande till olika förore-
ningskällor är viktig eftersom det ofta är en näralig-
gande föroreningskälla, som orsakat kvalitetsänd-
ringen.  

Användningsmönster? 
Ägarbyte? 

Ett förändrat användningsmönster (vid till exempel 
ägarbyte) kan ge upphov till förändrad vattenkvali-
tet då vattenuttaget ökas och närmar sig brunnens 
maxkapacitet. 
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Frågeställningar 
Hydrogeologi 

Sammanfattning av bakgrunden till frågan 

Lagerföljd vid brunnen? I 
vilket geologiskt material 
”tar” brunnen sitt vatten? 
Öppna? Slutna förhållan-
den? 

Om brunnen ”tar” sitt vatten i ett friktionsjordslager 
som är överlagrat av lera (slutna förhållanden) kan 
föroreningar ändå nå brunnen om vägen ligger i in-
strömningsområdet till friktionslagret och brunnen 
ligger nedströms vägen. 

Lagerföljd vid vägen? 
Bergskärningsdiken? Öpp-
na? Slutna förhållanden? 

Genomsläpplig jord kring vägen och öppna förhål-
landen ger en strömning i gradientens riktning. 
Bergskärningsdiken, som är otäta, kan snabbt leda 
iväg vatten i bergmassan om där samtidigt finns ett 
vattenuttag från en sprickzon. 

Avstånd mellan brunn och 
väg? 

Vid avstånd större än 100 m (jämför ambitionsnivå-
er ”Nya vägar”) mellan väg och brunn är det inte 
vanligt att vägen påverkar brunnen så att vattnet blir 
otjänligt. 

Grundvattennivå vid vägen 
och vid brunnen? Gradi-
ent? 

För att föroreningstransport ska kunna ske från vä-
gen måste grundvattenytan luta (gradient) från vä-
gen mot brunnen. 
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Frågeställningar 
Övrigt 

Sammanfattning av bakgrunden till frågan 

Finns det gödselstack, av-
fallsupplag, bensinstation, 
industri, etcetera i omgiv-
ningen? Avstånd och rikt-
ning från brunnen?  

Det är viktigt att inventera vilka potentiella förore-
ningskällor som finns i närheten eftersom det oftare 
är den närmaste föroreningskällan som är orsaken 
till kvalitetsförändringen i brunnen. 

Har väderförhållandena 
varit normala? 

Grundvattenbildningen sker under vår och höst i 
större delen av Sverige. Extrema torrperioder kan 
påverka brunnens kapacitet negativt. 

Finns det konkurrerande 
vattentäkter i närheten? 

Ett ökat uttag ur grundvattenmagasinet kan ge en 
negativ påverkan på brunnens kapacitet. 

Förändrad väghållning? Eftersatt dikesrensning, igensatta trummor? Föränd-
rade metoder för vinterväghållning? 
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Brunnsinventeringsblankett 
Administrativt 

Fastighetsbeteckning: ……………………………………………………………………………. 

Ägare: ……………………………………………………………………………………………. 

Adress: ……………………………………………………………………………………….…... 

……………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………………………………………………………... 

Vattentäkt ( ) för denna fastighet ( ) gemensam med fastighet …………………….. 

Vattentäkt 

Typ av brunn: ……………………………………….. (borrad, grävd, källa, sprängd) 

Utförandeår: ……………….………………………… ( ) okänt 

Brunnens totaldjup: ……….…………………………. ( ) okänt 

Djup till vattenytan (från överkant rör): .…………….. ( ) okänt 

Avståndet från överkant rör till markytan (brunnsrörets uppstickande höjd över markytan): 
………………………………………………………… ( ) okänt 

Brunnens kapacitet: ………….……………………….. ( ) okänt 

 ( ) tillräcklig ( ) otillräcklig 

Kontroll av vattenytan i brunnen ( ) kan lätt utföras ( ) kan ej utföras utan nedmontering av 
pump eller dylikt 

Senast underhåll på brunnen: …………………………………………………………………….. 

Brunnens inre beklädnad: ………………………………………………………………...……… 

Material i markytan kring brunnen: …………………………………………………………….... 

Typ av övertäckning: ……………………………. Dess skick:………………………………..… 

Brunnens placering: …………………………….. (skogsmark, hagmark, trädgård, gårdsplan) 

Användningsmönster, uppskattad förbrukning/dag (personer i hushållet, ev djurvattning) ……. 

…………………………………………………………………………………………..………... 

Ägarbyte senast: ……………………………………………………………………….………… 
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Hydrogeologi 

Jordlagerföljd vid brunnen: ………..…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….………… 

Öppet eller slutet magasin: ………………………………………………………………………. 

Lagerföljd vid vägen: ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Öppet eller slutet magasin: ………………………………………………………………………. 

Avstånd mellan brunn och vägdike: .…………………………………………………………….. 

Grundvattennivå vid brunnen: …………………………..  Vid vägen: ………………………… 

Potentiella orsaker till problemen 
Potentiella föroreningskällor i närheten: ………………………………………………………… 
(avfallsupplag, gödselupplag, bensinstation, industri) 

Har väderförhållandena varit normala? ..………………………………………………………… 

Finns det konkurrerande brunnar i närheten? ………………………………………..…………... 

Förändrad väghållning? ………………………………………………………………………….. 

Analyser 

Fysikalisk / Kemisk Tidpunkt…………….. Laboratorium………………..……... 
analysresultat  ( ) finns ( ) finns inte 

Mikroorganismer Tidpunkt…………….. Laboratorium………………………. 
analysresultat  ( ) finns ( ) finns inte 

Brunnsborrare 

Borrbevis  ( ) finns  ( ) saknas 

Namn: ………………………………….………………………………………………………… 

Adress: …………………………………………..……………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………..……………………………………. 

Övriga uppgifter 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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