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Abstract 

A future establishment of a national park is planned in the Nämdö archipelago and an entrance to the 

park could possibly be established somewhere on Nämdö. At the same time, a biosphere reserve is 

planned for Nämdö and its surroundings, which could lead to an increased development in the area. 

With an increased development in the archipelago the strain on the already fragile groundwater assets 

intensifies. The aim of this project was to examine the groundwater situation in Östanvik and Sand, 

which is located on Nämdö, in order to evaluate how an increase of the groundwater outtake would 

affect the aquifers and the future groundwater assets. Using field studies, groundwater budget 

calculations, geotechnical investigations and calculations of the risk for salt water intrusion, an 

estimate of the local groundwater supply was done. The groundwater capacity in Sand was limited 

and considering the grade of development in the area further development would most likely impact 

the groundwater quality. In order to extract more groundwater, new wells would have to be 

established further away from the developed area and the shore. The groundwater capacity in 

Östanvik was adequate for the current grade of settlements and tourism, but also for a future increase 

of both these. In order to protect the existing wells in the area, new wells should be located away from 

the shore and in areas with good groundwater supply.  

The results showed that Östanvik both had bigger aquifers and a currently smaller outtake than Sand 

and therefore is better suited for an expanded groundwater outtake. The risk for saltwater intrusion in 

both areas was shown to be relatively high with an increasing risk closer to the shoreline (<100m). In 

addition to other approaches, this risk can be reduced by a more constrained and scattered outtake in 

areas further away from the shore, but also by using desalinated seawater. 
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Sammanfattning 

Idag pågår det utredningar för upprättandet av en nationalpark och ett biosfärområde i 

Nämdöskärgården varav Östanvik och Sand antas tillhöra de områden som kan få en ökad 

exploatering i samband med detta. Det innebär ett ökat grundvattenuttag och en ökad belastning på 

grundvattenakvifererna. Projektet omfattar en inventering av Östanvik och Sands 

grundvattentillgångar. Inventeringen har inneburit undersökningar av tillrinningsområden till 

akviferer, akviferens storlek, maximal boendegrad, grundvattenuttag och risk för 

saltvatteninträngning. Resultatet visade att grundvattentillgången för Östanvik var tillräcklig för 

befintlig bebyggelse samt för viss framtida exploatering. Däremot visade resultatet att 

grundvattentillgången i Sand var begränsad och bedöms inte kunna belastas mer utan att vidta 

åtgärder som bättre lokalisering av brunnar och/eller avsaltningsanläggningar. Risken för 

saltvatteninträngning var hög för strandnära brunnar och något lägre för brunnar belägna längre bort 

från strandlinjen (>100 m). 
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1. Introduktion 

Stockholms skärgård på drygt 14 000 km2 (14 000 000 hektar) utgörs av 10-tusentals öar, kobbar och 

skär (Nationalencyklopedin, n.d.) och är unik i sitt slag. Nämdöskärgården utgör den yttre, norra delen 

av Stockholms södra skärgård. Denna del är utmärkande med sin exceptionella och särpräglade flora, 

fauna, geologi och med sitt kulturvärde som enligt Naturvårdsverket (2020) utgör “ett oskattbart 

rekreationsområde”. På Nämdö finns även ett flertal signal- och rödlistade växt- och djurarter, varav 

kalkhällarna vid Östanvik och skogen i Nämdö Böte och Skabban är de artrikaste områdena i hela 

skärgården (Länsstyrelsen Stockholm, 2002). Att bevara och värna om denna typ av miljö anses vara 

ett riksintresse vilket är varför det har upprättats flera naturreservat inom Nämdöskärgården (se figur 

1). Dessutom pågår idag ett arbete för att bilda en nationalpark över en stor del av Nämdöskärgård, 

där själva Nämdö ligger precis utanför parkens nordvästra del (Länsstyrelsen Stockholm, n.d.). 

 

 

Figur 1. Kartan till vänster visar naturreservaten kring Nämdö (Länsstyrelsens reservatskarta (n.d)) 

och kartan till höger visar utredningsområdet för nationalparken (Länsstyrelsen (n.d)). 

 

Inom Nämdöskärgården är Nämdö både den geo- och demografiskt största ön som med sin 

lokalisering gör den till en naturlig entré till dess skärgård och den framtida nationalparken. Utifrån 

detta skulle en nationalparksentré kunna vara väl lämpad på ön (NGA, 2021). En sådan entré skulle 

sannolikt utgöras av bland annat turistboende, turistinformation, WC och andra typer av faciliteter. 

Eftersom detta skulle medföra en ökad andel turister på ön skulle det ställa högre krav på områdets 

infrastruktur som exempelvis dess vattenförsörjning. 
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Utöver bildandet av nationalparken pågår även en förstudie kring möjligheterna att upprätta ett 

biosfärområde för området innanför nationalparken, däribland Nämdö (Länsstyrelsen Stockholm, 

n.d.). Ett biosfärområde är ett så kallat pilotområde med syftet att fungera som en länk mellan 

människan och naturen, där nya metoder och kunskap prövas för att kunna bruka och bevara miljön på 

ett hållbart sätt, vilket innefattar vattenförsörjningen. Arbetet med förstudien till det eventuella 

biosfärområdet leds av NGA där områdets lämplighet för ett framtida pilotområde nu prövas 

(Naturvårdsverket, 2021). 

 

Sveriges riksdag har framfört 16 miljömål varav ett av dessa är “Grundvatten av god kvalitet” med 

syftet att grundvatten ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning (Naturvårdsverket, 2021).  

I Sverige förbrukar den genomsnittliga personen 140 liter per person och dygn och totalt utnyttjar vi 

knappt 1% av allt Sveriges grundvatten (SvensktVatten, 2019). Trots detta uppstår lokala problem i 

känsliga områden med begränsad tillgång på rent grundvatten. De senaste årtiondena har miljöhoten 

mot grundvattenresurserna ökat kraftigt av överutnyttjande, förorening och rubbad vattenbalans. Ökad 

exploatering och högre levnadsstandard belastar grundvattentillgången ytterligare och balanseras till 

viss del av ny vattensnål teknik och alternativ vattenförsörjning såsom rening av förorenat yt- och 

grundvatten eller utnyttjande av regnvatten. Eftersom tillgången på vatten är en högst essentiell fråga 

är det av stor vikt att planera och utföra dagens vattenförsörjning på ett hållbart sätt för att värna om 

den framtida vattenförsörjningen (Knutsson och Morfeldt, 2002). 

1.1 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till att undersöka grundvattenförhållandena i Östanvik och Sand, vilket i denna 

rapport omfattas av tillgången på grundvatten och risken för att grundvattnet ska påverkas av 

saltvatten. Därmed kommer rapporten inte att beröra avloppsfrågor eller annan kvalitet på vattnet än 

risken för saltvattenpåverkan. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att inventera och analysera grundvattenkapaciteten för två olika områden på 

Nämdö där sannolikheten för en ökad boendegrad och turism är stor. Målet är att få en översiktlig bild 

av hur grundvattenförhållandena ser ut och utifrån det bistå med underlag för framtida hållbar 

utveckling inom området. Arbetet syftar till att svara på frågeställningen: 

 

- Hur ser grundvattensituationen i Östanvik och Sand ut idag?  

- Hur kommer grundvattensituationen att påverkas av ett ökat grundvattenuttag? 
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2. Bakgrund 

2.1 Natur 

2.1.1 Berggrund 

Stockholms skärgård tillhör Svealands sprickdalslandskap och består av öar, kobbar och skär 

(Länsstyrelsen Stockholm, 2018). Landskapsbilden kan definieras som en typ av mosaiklandskap 

utifrån den variation av naturtyper och mångfald som går att finna här. Nämdös berggrund och 

topografiska struktur sträcker sig i riktningen N45E (se figur 2) och från Långvik i norr till 

Västerbyträsket i söder delas den västra och den östra sidan av två höjdryggar. Mellan dessa 

höjdryggar sträcker sig en dalgång och med stor sannolikhet en sprickzon. I samma riktning från Utö, 

genom Ornö och Nämdö till Runmarö sträcker sig även ett urkalkstensbälte (se figur 2) som i stort 

bidrar till den unika miljön i just denna del av skärgården (Länsstyrelsen Stockholm, n.d). 

 

Berggrunden på den västra sidan av Nämdö utgörs av glimmerskiffer, gråvacka och sedimentgnejs 

som genomgått metamorfos (omvandling) från sandsten och lerskiffer (se figur 2) (Johansson, 2015  

och SGU kartvisare). Den östra delen har istället haft urkalksten, gabbro och sur vulkanit som 

moderbergart och som respektive metamorfoserats till marmor, amfibolit och leptit. Enligt tidigare 

nämnd bergartskarta består majoriteten av bergarter i Östanvik av marmor medan det efter en 

fältstudie (läs mer under 3.3) konstaterades att bergarterna mer detaljerat var av marmor varvat med 

leptit. Däremot representerades bergarterna i Sand bra av bergartskartan (figur 2). 
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Figur 2. Bergartskarta över Nämdö (SGU, 2000).  

2.1.2 Jordarter 

Fram tills för 12 000 år sedan låg hela Stockholmsområdet under Weichsels (förra istiden) inlandsis 

vilket har präglat landskapet och geologin oerhört mycket. Den tunga inlandsisen bidrog till en 

isostatisk landsänkning, varpå under deglaciationen (avisning) av området minskade trycket och en 

långsam isostatisk landhöjning påbörjades. Dock var den eustatiska sjö- och havsnivåhöjningen 

snabbare vilket resulterat i att Östersjösänkan och delar av dagens svenska landområde varit täckt av 

vatten i 5 olika havs- och sjöstadier, Baltiska issjön, Yoldiahavet, Ancylussjön, Littorinahavet och 

Östersjön. Under den här perioden uppstod en gräns mellan de landområden som täcktes av vatten och 

de som aldrig gjorde det. Denna gräns kallas för högsta kustlinjen (HK) och skiljer sig med att 

landområdet ovan HK mestadels har glaciala sediment (sediment bildade av inlandsisen och dess 

smältvatten) och området under HK har både glaciala och postglaciala sediment (sediment bildade 

efter Weichsel) (Nyberg, 2016). 

  

De glaciala sedimenten bildades innan och under Weichsel, varav de som bildades under Weichsel 

kom till av att inlandsisen med friktion bröt loss delar av urberg som tillsammans med äldre jordarter 

transporterades och avsattes i rörelseriktningen. Jordarterna som avsattes var finsand, glacial silt, 

glacial lera och morän. Morän är en osorterad jordart som ofta ligger direkt på berg och som kan bestå 

av allt från ler till block. Dess beståndsdelar beror på vilka berg- och jordarter som glaciären 
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transporterade och avsatte, vilket gör att blandningen ofta skiljer sig mellan olika områden. Utöver 

avsättningen av dessa lersediment, isolerades även saltvatten i bergssprickor och kan idag finnas kvar 

som salt (relikt) grundvatten under nivån av sött grundvatten (Boman och Hanson, 2003).  

 

Till skillnad från havsnivån så har landhöjningen fortgått sedan isavsmältningen, vilket resulterat i en 

regression av havet och att stora ytor som tidigare varit täckt av vatten nu istället ligger ovan havsytan 

(Länsstyrelsen, 2018). Detta har medfört att jordlagren på de landytor som haft en direkt exponering 

av vågor och strömmar har omfördelats och sorterats (se figur 3). De jordarter som bildats på detta 

sätt kallas för svallade och finns på höjdryggarnas sluttningar, exempelvis svallsand där finkornigt 

material har sorterats ut (Nyberg, 2016). 

Figur 3. Jordlagerprofil över en typisk jordartsfördelning på Nämdö.  

På Nämdö utgörs markytan till största del av berg i dagen, varpå majoriteten av jordarterna utgörs av 

morän och glacial lera (se figur 4). Moränen kan vara både grusig och sandig beroende på område och 

håller generellt en låg mäktighet. I och omkring Östanvik består jordartsfördelningen till viss del av 

ett enkelt lager morän, men framförallt av sandig morän täckt av glacial lera (se figur 5). 

Lagerprofilen är densamma i och omkring Sand med de enda skillnaderna att majoriteten av 

jordarterna istället består av enkel lagrad morän och att det dessutom finns ett större område med 

kärrtorv. 
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Figur 4. Jordartskarta (SGU. 2000).  

Figur 5. Till vänster: jordarter kring Sand. Till höger: jordarter kring Östanvik (SGU. 2000). 
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2.1.3 Akviferer 

Vatten tillhör det hydrologiska kretsloppet och en stor del av det kretsloppet utgörs i jordlager och 

berggrund där vattnet rör sig bland sprickor och porer. Det här vattnet kallas för mark- och 

grundvatten och är ofta vår viktigaste dricksvattentillgång (Knutsson och Morfeldt, 2002). Ett 

geologiskt magasin som håller tillräckliga mängder av grundvatten för att kunna utvinnas kallas för 

akvifer, medan områden som samlar upp vatten till en specifik punkt (i denna rapport specifikt till en 

akviferer) kallas för tillrinningsområde och områden där utströmning av grundvatten sker kallas för 

utströmningsområde. Det innebär att ett tillrinningsområde i detta arbete utgör ett grundvattenbildande 

område. Strömningen av markens ytvatten beror på områdets topografi, där höga punkter som 

höjdryggar utgör ytvattendelare, varav grundvattnets strömning istället formas av grundvattendelare. 

Eftersom jordmäktigheten i Sverige är relativt tunn (gäller framförallt morän) så sammanfaller ofta 

ytvattendelare med grundvattendelare och grundvattenytan följer generellt sett markytan längs den 

brantaste lutningen (Grip och Rodhe, 2016). 

 

Akviferernas storlek är korrelerad med markens kapacitet till att lagra vatten och denna kapacitet beror 

både på berg- och jordartens porositet, jordlagrens mäktighet, berggrundens höjd över havet, samt 

regionala sprickzoner och lokal sprickfrekvens i berget. Marken är uppbyggd av mineralkorn som 

tillsammans utgör ett markskelett och porerna (hålrummen) mellan dessa mineralkorn kallas för 

porositet. De porer som är slutna och instängda i markskelettet är inte av intresse för akviferer, utan de 

porer som har en påverkan på akviferens kapacitet är de porer som är anslutna med varandra och som 

möjliggör att vattnet kan flöda fritt genom marken. Denna porositet kallas för kinematisk porositet 

eller flödesporositet och det är via denna som in- och utströmning av grundvatten sker (Grip och 

Rodhe, 2016).  

 

Den svenska berggrunden har generellt sett en låg kinematisk porositet bestående av lokala sprickor 

med en frekvens och vidd som är olika beroende på bergart. Utöver lokala sprickor i berget finns 

regionala sprickzoner i vissa dalgångar och i dessa kan grundvattenbildningen kan vara riklig. 

Sprickorna kan förekomma i många riktningar men de som har störst inverkan på 

grundvattenbildningen är de som är är vertikala och öppna vid markytan (Knutsson och Morfeldt, 

2002). Porositeten i en jordart är i grunden oberoende av mineralkornens storlek, däremot är den högst 

beroende av mineralkornens form, samt hur kornen är packade och sorterade. En homogen jordart 

med väldigt små runda mineralkorn har liknande porositet som en homogen jordart med stora runda 

mineralkorn men en kombination av dessa två jordarter skulle fylla porerna och därmed minska 

porositeten. För jordarter med mindre mineralkorn är hålrummen små vilket medför att mineralkornen 

adsorberar (håller fast med elektrostatiska krafter) vattnet och minskar möjligheten för 

vattenströmning och vattenuttag (Grip och Rodhe, 2016). Detta innebär att jordarter som lera och 
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moränlera har dåliga akviferegenskaper, men att jordarter som svallsand och grus har bra sådana 

egenskaper.  

2.1.4 Grundvattenbildning 

Grundvatten bildas av att vatten infiltrerar det översta markskiktet genom porer och sprickor och 

fortsätter därefter att perkolera (röra sig nedåt) genom jordprofilen och/eller berggrunden ner till 

grundvattenytan (Knutsson och Morfeldt, 2002). Nederbörden som hamnar i ett tillrinningsområde 

kommer antingen att rinna bort som ytvatten eller infiltrera ner i marken, vilket av dessa alternativ 

beror på tillfälliga likväl som beständiga markförhållanden. När nederbörden överstiger markens 

infiltrationskapacitet, eller när nederbörden har mättat marken, samt då det råder tjäle i marken bildar 

snösmältning och regn en avrinning längs markytans gradient (lutning) mot områdets lägsta punkt. 

Den täta strukturen i lera (se 2.1.2 & 2.1.3) begränsar också möjligheterna för infiltration vilket 

medför en bildning av ytvatten (så länge den inte har torkat och bildat sprickor) och samma sak gäller 

för svensk berggrund förutom att sprickorna då är beständiga. För jordarter som svallsand, sand och 

grus är i stället infiltrationskapaciteten bra och gynnar alltså grundvattenbildningen (Grip och Rodhe, 

2016). 

 

I svensk mark infiltrerar generellt sett allt vatten vid en medelhög regnintensitet (Knutsson och 

Morfeldt, 2002) och eftersom medelvärdet för den årliga nederbördsmängden (ca 655 mm i 

Stockholms skärgård (SMHI, 2017) ofta överstiger akviferernas magasineringskapacitet, är storleken 

på akvifererna och nederbördens temporala (tidsmässiga) utbredning ofta den avgörande faktorn för 

grundvattenbildning (Boman och Hanson, 2003). 

 

I Sverige faller nederbörd under alla 4 säsonger, varav som minst under våren och som mest under 

sommaren och hösten (SMHI, 2021a). Trots den stora nederbörden under sommaren är det i princip 

inget som bildar grundvatten eftersom evaporationen (avdunstning) och transpirationen (vattenånga 

som avges av växter) överstiger nederbörden (SMHI, 2021b). Framåt hösten när temperaturen 

minskar och växternas vattenbehov avtar börjar nederbörden i form av höstregn istället att bilda 

grundvatten och när vintern kommer är grundvattenytan generellt sett hög. På grund av 

klimatförändringar har nederbörden under vintersäsongen i Mellansverige allt mer övergått från snö 

till regn (SGU, 2020). Detta innebär mindre snömagasin och en ökad grundvattenbildning i slutet av 

året istället för under våren då snösmältningen normalt brukar ske. Det här resulterar i att akvifererna 

går från att ha varit fyllda både på våren och hösten till att endast vara fyllda under höst till förvinter 

och det kan medföra en mindre grundvattentillgång i slutet av sommaren än det tidigare har varit.  
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Utöver nederbörden kan även ytvatten i form av sjöar och våtmarker bidra till grundvattenbildning. I 

och omkring både Östanvik och Sand finns kärr (se figur 4 och 5) som under normala förhållanden är 

utströmningsområden, men som under torrperioder istället kan fungera som tillrinningsområden och 

därmed fylla på akvifererna (Knutsson och Morfeldt, 2002).  

2.1.5 Salt- och havsvatteninträngning 

Sötvatten har en lägre densitet än saltvatten vilket innebär att sötvatten ligger ovanpå saltvatten. I 

skärgårdsmiljö är akviferer ofta begränsade både horisontellt och vertikalt av saltvatten, varav den 

horisontella gränsen kan vara mot havsvatten och den vertikala gränsen kan vara mot relikt 

grundvatten. Om uttaget av grundvatten görs i sådan utsträckning att trycket från sötvattnet på 

saltvattnet minskar, medför det en ökad risk för inträngning av det salta vattnet. Alltså ökar risken för 

havsvatteninträngning i förhållande till ett minskat avstånd mellan grundvattenuttaget och 

strandlinjen, samt ökar risken för inträngning av relikt grundvatten i samband med ett djupare 

grundvattenuttag. Om en inträngning av saltvatten uppstår i en brunn eller akvifer kan det ta väldigt 

lång tid att återställa vattnet till det normala igen och dessutom är risken stor för att omgivande 

akviferer och brunnar också blir kontaminerade. Eftersom saltvatten har en högre elektrisk 

ledningsförmåga än sötvatten, kan mätningar med flyg-VLF (läs mer i 3.3) användas för att ge en 

indikation på förekomsten av saltvatten (Knutsson och Morfeldt, 2002). En sådan mätning över 

Nämdö går att se i figur 6 där de blåa områdena tyder på havsvatten i berggrunden.  
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Figur 6. Resistivitetskarta (SGU. 2000). Resistivitetsskalan till höger går från hög resistivitet (låg 

elektrisk ledningsförmåga) till låg resistivitet (hög elektrisk ledningsförmåga). De blå områdena 

längs strandlinjen ger en indikation på grundvatten med hög salthalt.  

 

I figur 7 visas översiktligt hur risken för saltvatteninträngning förhåller sig till djupet för 

grundvattenuttaget samt avståndet mellan grundvattenuttaget och gränsen för havsvatten. 

Utöver brunnsdjup och närhet till hav kan trycket mot saltvattnet påverkas av mänskliga faktorer som 

att en ökad boendegrad och sanitär standard ökar grundvattenuttaget. Det kan även påverkas av 

geologiska faktorer som att sprickor i berggrunden och jordarter med en hög kinematisk porositet kan 

leda havsvatten långt inåt land. Dessutom bidrar nybildning av grundvatten till ett ökat 

grundvattentryck som påverkas av nederbörd, jordlagrens mäktighet, omkringliggande våtmarker och 

tillrinningsområdets höjd över havet (vattnets lägespotential). Att avgöra risken för 

saltvatteninträngning i en bergborrad brunn kan vara svårt på grund av markens heterogenitet och 

bergets sprickorientering (Boman och Hanson, 2003) och därför görs riskbedömningar vanligtvis 

utifrån bearbetning av befintliga brunnsdata, se kapitel 3.4.  
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Figur 7. Principiell 2D skiss över grundvattenförhållanden i skärgårdsmiljö. Notera att figurerna är 

grovt förenklade, i heterogen uppsprucken berggrund är förhållandena i regel mycket mer komplexa. 

 

Salt dricksvatten är problematiskt dels av hälsoskäl som att för höga halter kan leda till hjärt- och 

kärlsjukdomar, men även av tekniska skäl som att ledningar kan börja korrodera och skadas då 

salthalten överstiger 100 mg/L. År 2003 gjordes en undersökning av salthalten i Värmdö kommuns 

brunnar och den visade att över 30% av brunnarna är påverkade en salthalt som överstiger 50 mg/L 

(Boman och Hanson, 2003).  

2.2 Infrastruktur och samhällsplanering 

2.2.1 Översiktsplan 

I Värmdö kommuns Översiktsplan (ÖP) beskrivs översiktligt hur vattenfrågan i kommunen ska 

hanteras och där framkommer att hushållningen av grundvatten är kommunens främsta miljömål 
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(Värmdö kommun, 2011). Kommunen jobbar idag mycket med utbyggnad av kommunalt vatten och 

avlopp (VA), varav utbyggnaden huvudsakligen görs på fastlandet. För områden utanför det 

kommunala VA-verksamhetsområdet, till exempel Nämdö, rekommenderar kommunen 

fastighetsägare att tillsammans upprätta VA-anläggningar till så kallade gemensamhetsanläggningar 

(Värmdö kommun, 2011).  

 

För fastigheter belägna nära strandlinjen kan avsaltning av havs-/sjövatten vara ett alternativ 

framförallt för att komplementera vattenförsörjningen till bad, disk och tvätt, men är enligt kommunen 

inget fullständigt substitut till grundvatten. Detta är på grund av avsaltningsanläggningarnas 

känslighet och behov av underhåll som då inte utgör en säker hållbar vattenförsörjning (Värmdö 

kommun, 2011)1. Enligt kommunens riktvärden för vattenförsörjning på Nämdö tål området ca 1-2 

fastigheter per hektar och risken för att vattentäkter (sötvattentillgångar som används till 

vattenförsörjning) ska drabbas av saltvatteninträngning ökar generellt med ett minskat avstånd till 

strandlinjen (se figur 7 och 8) (Värmdö kommun, 2011). 

 

 

Figur 8. Kartläggning av risk för vattenbrist och saltvatteninträngning, (Värmdö kommun, 2011). 

2.2.2. Östanvik 

Östanvik ligger beläget på Nämdös nordöstra del och här finns en färjebrygga som trafikeras 

regelbundet under alla säsonger. Här finns även ett lantbruk, ett café, en camping och en del fritidshus 

kring Vedviken och Klippudden (se figur 9). Lantbruket driver en småskalig växtodlingsverksamhet 

 
1 Kommuner bedriver ingen tillsyn på enskilda vattenanläggningar och det finns idag många hushåll 
som enbart försörjer sig på avsaltat vatten trots kommunens VA-policy. En undersökning från 
Livsmedelsverket 2007 uppskattade antalet avsaltningsanläggningar i Stockholms skärgård till ca 
1000st och det finns förmodligen betydligt fler idag. Kommuner har allmänt begränsad kunskap om 
avsaltat vatten vilket kan vara orsaken till att de förhåller sig restriktivt till sådan vattenförsörjning 
(Ecoloop, 2019). 
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och har ca 10 st kor och 50 st tackor. Under vintertid befinner sig boskapen i Östanvik men är under 

sommarhalvåret istället på grönbete på andra öar i omnejd (Östanviksgård, n.d).  

 

Figur 9. Fastighetskarta över Östanvik. Karta från Lantmäteriet. 

2.2.3 Sand 

Sand ligger ca 3 km sydöst om Östanvik och har till skillnad från Östanvik en betydligt tätare 

bebyggelse. Här finns det ett tjugotal hus, mestadels fritidshus och en skola som idag inte bedriver 

någon verksamhet men som med eventuell förtätning kan återuppta sin verksamhet. I princip all 

bebyggelse ligger mot vattnet (se figur 10) och likt Östanvik finns även här en färjebrygga som 

trafikeras året runt. 
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Figur 10. Fastighetskarta över Sand. Karta från Lantmäteriet. 

2.2.4 Åtgärder mot bristande vattenförsörjning 

Saltvatteninträngning är inget nytt problem utan har uppmärksammats och påverkat brunnar under 

lång tid tillbaka. Därför finns idag flera åtgärder för att minska eller undvika denna risk, antingen 

direkt via avsaltning och minskade uttag eller indirekt med hjälp av alternativ vattenförsörjning. 

Värmdö kommun har vidtagit juridiska insatser för att säkerställa tillräckligt bra vattenförsörjning 

inom kommunen. Detta genom bland annat förbud mot avsaltning av brunnsvatten då fortsatt uttag av 

salt grundvatten kan öka salthalten i omkringliggande brunnar (Värmdö kommun, 2017). Därutöver 

kan kommunen neka bygglov för bostäder som inte kan erhålla en vattenförsörjning enligt 

kommunens VA-policy (Värmdö kommun, 2011). 

 

Inom vissa kustområden i Sverige har kommuner byggt ut mindre kommunala VA-anläggningar, detta 

gäller bland annat på Kosteröarna som har liknande förutsättningar som Nämdö (Pleijel, 2017). I 

samband med införandet av Kosteröarnas marina nationalpark tog Strömstads kommun fram en 

fördjupad översiktsplan (FÖP) för området (Strömstads kommun, 2009). I denna planerades och 

samordnades vattenförsörjningen bland annat genom en delvis statligt finansierad 

avsaltningsanläggning som idag täcker en stor del av kosterbornas behov av färskvatten. Dock bör det 

nämnas att Nämdö, som täcker ungefär samma areal som Kosteröarna, är betydligt mer glesbebyggt 
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med sina 27 fastboende i jämförelse med Kosteröarnas 335 (Värmdö kommun, 2011 och Pleijel, 

2017). 

3. Metod  

Arbetet har utgått från analys av sekundärdata från bland annat kartmaterial, plandokument och 

undersökningar, samt framtagning av primärdata via fältstudier, beräkningsprogram och intervjuer.  

Arbetsmetodiken för framtagning av primärdata redovisas i detta kapitel och är uppdelad i följande 4 

metoder: avgränsning av tillrinningsområden, grundvattenbalansberäkning, sprickkartering och 

riskbedömning för saltvatteninträngning. 

3.1 Avgränsning av tillrinningsområden 

Avgränsningen av tillrinningsområdena för Östanvik och Sand gjordes utifrån topografisk kart- och 

fältanalys där tillrinningsområdena antogs avgränsas av områdets höjdryggar.  

3.2 Grundvattenbalansberäkning  

Grundvattenbalansberäkning är en beräkningsmetod som utgår från vattenbalansekvationen 

(Scanlon et al, 2002). 

P = ET + R + 𝛥S (1) 

Där P är nederbörden, ET  är evapotranspirationen, R är avrinningen och 𝛥S är förändringen av 

mängden vatten i områdets vattenmagasin.  

 

Med antropogena grundvattenuttag U kan (1) skrivas om till den modifierade 

grundvattenbalansekvationen 

P = ET + R + 𝛥S + U (2) 

Eftersom högerled = vänsterled kommer grundvattenuttagen U att begränsas av nederbörden P, 

avrinningen R, evapotranspirationen ET, och akviferens storlek S. Ekvationen gäller för valfri 

tidsperiod (exempelvis ett sommarhalvår) där 𝛥S för given period inte kan överstiga magasinets totala 

kapacitet S. Grundvattenuttaget U kan då skrivas som 

U = P - ET - R - 𝛥S (3) 

Beräkningarna av grundvattenbalansen genomfördes i programmet GWBal som utvecklats på KTH av 

Bo Olofsson och som baserats på metoden ovan. Programmet bygger upp en hydrogeologisk modell 
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av ett område med hjälp av hydrologiska och geologiska indata. Den modell som byggs upp i 

programmet är helt beroende av användarens indata och resultatet blir därför beroende av hur 

användaren definierat dessa parametrar. Antagna värden för de ingående parametrarna presenteras 

nedan. 

 

Tabell 1. Indata för vattenuttag i GWbal. 

Hustyp Antal personer per 

hushåll 

Vattenuttag i liter per 

person och dag 

Vattenuttagets 

temporala utbredning 

Permanentbostad 2.5 140* 365 dagar per år 

Fritidshus 2.5 100** 90 dagar per år under 

sommarhalvåret*** 

*Medelvärde för hushåll i Sverige (SvensktVatten, 2019). Enligt NGA är boende på Nämdö 

sparsamma med vattnet och det verkliga uttaget är troligen något lägre än 140 liter per person och 

dag.  

**Antaget värde för hushåll utan disk/tvättmaskin och WC, troligen också något lägre i verkligheten. 

***Antaget att fritidsboende belastar grundvattnet 2 månader på sommaren, samt varje helg i maj 

och september vilket motsvarar ca 90 dagar. 

 

I kapitel 4 fastställs de övriga ingående parametrarna utifrån fält- och kartanalys för respektive 

områden. 

 

Genom månadsvisa beräkningar av grundvattenbalans i modellen uppskattades områdets 

grundvattenkapacitet för extremår (år med torka och begränsad nederbörd) med en återkomsttid på 20 

år. Programmet räknade ut hur många fritidshus och permanentbostäder som området tålde tills 

akviferens fyllnadsgrad understeg 30%. Ytterligare tömning av magasinen antogs leda till bristande 

vattenkvalitet och ökad risk för saltvatteninträngning. 

3.3 Sprickkartering. 

Sprickkartering har utförts för bedömning av berggrundens kinematiska porositet och 

vattenledningsförmåga. Den kinematiska porositeten har bestämts erfarenhetsmässigt utifrån okulär 

sprickanalys under fältövningen där sprickornas bredd och frekvens varit de två beslutande faktorerna. 

Uppsprucken berggrund kan ha betydligt högre kinematisk porositet och därmed hålla och leda mer 

vatten än omkringliggande osprucket berg (Knutsson och Morfeldt, 2002). Detta har kartlagts via 

topografisk analys och VLF-mätning i Östanvik. 
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VLF-mätning är en geofysisk mätmetod som baseras på elektromagnetisk strålning i form av 

lågfrekventa och långvågiga radiovågor inom spannet 10-30 kHz (SGU, 2020). De elektromagnetiska 

fälten sänds ut från radiosändare världen över och kan färdas långt nere i berggrunden. Dess främsta 

uppgift är att bistå med informationsöverföring till ubåtar men kan även användas till sprickkartering, 

samt malm- och vattenprospektering. När det elektromagnetiska fältet träffar en vertikal elektrisk 

ledare vinkelrätt mot fältets färdväg uppstår en induktion (ett sekundärt magnetiskt fält) som stör det 

primära fältet. Desto högre elektrisk ledningsförmåga en ledare har, desto större påverkan har den på 

det primära fältet. Dessa anomalier (störningar) kan antingen mätas översiktligt med en mottagare i ett 

flygplan (se figur 6) eller mer detaljerat med ett bärbart instrument (Knutsson och Morfeldt, 2002). 

Eftersom vatten- och elledningar också har en högre elektrisk ledningsförmåga än sin omgivning 

genererar även dessa ett sekundärfält som stör det primära och det kan ge upphov till ett missvisande 

resultat av den faktiska prospekteringen. 

3.4 Riskbedömning för saltvatteninträngning 

Riskbedömning av saltvatteninträngning gjordes i programmet SaltRisk som utvecklats på KTH av 

Bo Olofsson och som baserats på RiskVariabel-metoden. Programmet matas in med totalt 15 olika 

avstånds-, naturgivna- och tekniska parametrar (se delkapitel 2.1 och bilaga 8.1) som viktas och 

jämförs med bearbetad statistik för brunnar i stockholmsregionen och detta resulterar i en kvalitativt 

bedömd risk för saltvatteninträngning i området. Indatan har framställts från kart- och fältstudier och 

presenteras i tabell 1-5 i bilaga 8.1. Metoden är helt statistiskt baserad och ger en kvalitativ 

bedömning av risken för saltvatteninträngning. 

4. Resultat  

4.1 Östanvik 

4.1.1 Geologi Östanvik 

Berggrunden inom området var relativt ytligt uppsprucken med god infiltrationsförmåga (se figur 11). 

Bergarterna var leptit och marmor, varav båda var utan några större sprickor och antogs ha en 

kinematisk porositet på 0.04%. 
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Figur 11. Ytligt uppsprucket berg kring Östanvik. 

 

VLF-mätningarna i Östanvik redovisas i figur 12. 

 

Figur 12. VLF-mätningar kring Östanvik. Karta från Lantmäteriet. 
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Resultaten av VLF-mätningarna presenteras i figur 13 i form av relativ förändring av primärfältet och 

där datan filtrerats enligt Karous-Hjelt (Reynolds, 2011). De avvikande färgerna tyder på vattenfyllda 

sprickor. Mätning 2 stördes av en elledning vilket påverkade primärfältet och mätningens resultat. 

 

Figur 13. Visualisering av data från VLF-mätning. Index 1 och 2 motsvarar respektive mätning i 

figur 12. Skalan till höger visar den relativa förändringen av primärfältet. 

 

Området dominerades av berg med vissa stråk av lerfyllda dalar. Under leran låg ett tunt lager morän. 

Jordmäktigheten låg kring 0-3 meter i området och var som djupast i leran. På urberget var 

jordmäktigheten ytterst tunn och bestod till största del av tunna lager mossa. I lerområdena låg 

lermäkigheten kring 1 m med ca 0.5 m underliggande sandig morän. Moränmäktigheten och 

torvmäktigheten i området var runt 0.5 m respektive. 

4.1.2 Grundvattenscenarier Östanvik 

Utifrån topografisk analys av kartmaterial och undersökning i fält fastställdes tillrinningsområdena för 

Östanvik (se figur 14).  
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Figur 14. Två tillrinningsområden kring Östanvik. Grundvattenscenario 1 utgjorde det inringade blå 

området, medan grundvattenscenario 2 utgjorde både det röda och det blå området. Karta från 

Lantmäteriet. 

 

Den ca 50 meter breda zonen mellan strandlinjen och tillrinningsområdet antogs inte bidra till 

grundvattenbildningen. Fastigheterna i detta område antogs utvinna vatten från närliggande 

tillrinningsområde. 

4.1.3 Grundvattensituation Östanvik 

Östanviks grundvattenscenario 1 beräknades kunna försörja 4 st permanentbostäder och beräknades 

för extremår (se figur 15). Inom området låg det 5 hus, plus 2 till längre ner mot stranden som också 

inräknades. All bebyggelse inom och runt om området var fritidshus. Bebyggelsen som låg belägen 

precis utanför området, mot Klippudden, antogs få sitt vatten från tillrinningsområdet precis nordöst 

om scenario 1 och belastade således inte brunnarna i det blå området. 

 

Figur 15. Grundvattenbalansberäkning för Östanvik Scenario 1 i GWbal. 
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Diagrammet till höger i figur 15 visar hur akviferen nådde sin maxkapacitet nästan omedelbart efter 

sommarhalvåret vilket betydde att akviferen var den begränsande faktorn för uttag av grundvatten. 

Beräkningarna visade även att uttagen för ett permanentbostäder motsvarade uttagen för 4 fritidshus. 

 

Grundvattenscenario 2 innefattade utöver de 7 st fritidshusen i scenario 1 också östanviks gård, ett 

café, en permanentbostad, ett fritidshus och en mindre camping. Området beräknades totalt kunna 

försörja 46 permanentbostäder under extremår. Vattenbehovet för Östanviks gård uppskattades till 

3500 liter per dag2 eller 10 permanentbostäder och omfattade även vattenuttagen för campingen och 

dagsturister. Vattenbehovet för cafét antogs till motsvarande 1 fritidshus. Det sammanlagda uttaget 

för scenario 2 beräknades till totalt motsvarande 17 permanentbostäder (se figur 16). 

 

Figur 16. Grundvattenbalansberäkning för Östanvik Scenario 2 i GWbal. 

 

Tabell 2. Sammanställning av grundvattenkapacitet för Östanvik. 

Scenario Kapacitet för antal 

permanentbostäder 

Kapacitet motsv. 

antal fritidshus 

Nuvarande belastning motsv. antal 

permanentbostäder 

1 4 16 2 

2 46 186 13 

 

En riskbedömning avseende saltvatteninträngning genomfördes på områdena i scenario 1 och 2 i 

SaltRisk. I scenario 1 bedömdes risken för saltvatteninträngning i borrade brunnar som stor. I 

Scenario 2 bedömdes risken till en hög sannolikhet att uppleva vissa problem (se figur 17).  

 
2 Vattenuttag för boskap var inte medräknat då dessa går på bete på andra öar under 

sommarhalvåret. Däremot bedriver gården en småskalig växtodling som kan kräva stora mängder  
bevattning, speciellt under perioder med torka. Andra faktorer som grundvattenuttag för tvätt, 
rengöring, dusch, toaletter och övriga uttag räknades med i totalförbrukningen. 
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Figur 17. Bedömning av risk för saltvatteninträngning med SaltRisk för scenario 1 till vänster och 2 

till höger. Vertikal axel visar graden av konsekvenserna och horisontell axel sannolikhet. Värdena 

bör inte tolkas numeriskt. 

 

Dalgången nordöst om Östanviks gård och väster om klippudden bedömdes vara en möjlig plats för 

upprättandet av nya brunnar och en riskbedömning gjordes även för dalgången. Beräkningen gav att 

området säkert kunde stöta på vissa problem med saltvatteninträngning (se figur 18). 

 

Figur 18. Bedömning av risk för saltvatteninträngning med SaltRisk för dalgång nordöst om 

Östanviks gård. 
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Tabell 3. Sammanfattning av risk för saltvatteninträngning för Östanvik. 

Område Problem med saltvatteninträngning 

 

Scenario 1 Säkert stora problem 

Scenario 2 Säkert vissa problem 

Dalgång nordöst om Östanviks gård Säkert vissa problem 

 

4.2. Resultat Sand 

Bebyggelsen i Sand var blandad och bestod av totalt 30 fastigheter, varav 24 av dem var bostadshus 

och resten samhällsfunktionsbyggnader som bland annat ett bibliotek, ett museum, och en kyrka. 

Bostäderna antogs motsvara 10 permanentbostäder och 14 fritidshus och 

samhällsfunktionsbyggnaderna antogs motsvara 1 fritidshus vardera. 

4.2.1 Geologi Sand 

Till skillnad från berggrunden i Östanvik var berget i Sand något mer uppsprucket i större block och 

den kinematiska porositeten antogs istället till 0.05%. Dessutom var det färre inslag av marmor i 

berget men detta var inget som antogs påverka bergets kinematiska porositet. I Sand gjordes ingen 

VLF-mätning. 

 

Markytan i Sand bestod till största del av berg i dagen. Området närmast bebyggelsen i Sand var 

något mer täckt av jord än marken i Östanvik var. Moränen hade samma karaktär i Sand som i 

Östanvik, sandig med tunna jordmäktigheter. Jordmäktigheten uppskattades till omkring 0-3 meter 

förutom lerområdet precis öster om Bergvik som hade en jordmäktighet på 5 meter. Svallsedimentet 

precis ovanför detta lerområde låg direkt mot bergskanten och uppskattades till 0.5 meter. Både 

moränmäktigheten och torvmäktigheten skattades till 0.5 m. 

4.2.2 Grundvattenscenarier Sand 

Precis som för Östanvik markerades två tillrinningsområden även för Sand (se figur 19).  
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Figur 19. Två tillrinningsområden kring Sand. Grundvattenscenario 1 utgjorde det inringade blå 

området, medan grundvattenscenario 2 utgjorde både det röda och det blå området. Karta från 

Lantmäteriet. 

 

Grundvattenscenario 2 antogs vara rimligt om brunnar även borrades längs vägen norr om Sand, 

vilket skulle möjliggöra större grundvattenuttag. Det totala grundvattenuttaget för scenario 1 och 2 

utgjordes av grundvattenuttagen för alla hus i Sand. 

4.2.3 Grundvattensituation Sand 

Grundvattenkapaciteten för scenario 1 beräknades till motsvarande 17 st permanentbostäder under 

extremår (se figur 20). 

 

Figur 20. Grundvattenbalansberäkning för Sand Scenario 1 i GWbal. 
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Grundvattenkapaciteten för scenario 2 beräknades till motsvarande 50 st permanentbostäder under 

extremår (se figur 21). Bebyggelsen var densamma som i scenario 1. 

 

 

Figur 21. Grundvattenbalansberäkning för Sand Scenario 2 i GWbal. 

 

Tabell 4. Sammanställning av grundvattenkapacitet för Sand 

Scenario Kapacitet antal 

permanentbostäder 

Kapacitet antal  

fritidshus 

Nuvarande belastning motsv. antal 

permanentbostäder 

1 17 68 15 

2 50 205 15 

 

En riskbedömning för saltvatteninträngning genomfördes på liknande sätt som för Östanvik i 

programvaran SaltRisk. Scenario 1 bedömdes ha stora problem med saltvatteninträngning i brunnar 

och det gjordes ingen riskbedömning för scenario 2, utan den andra riskbedömningen gjordes enbart 

för det rödmarkerade området norr om Sand (se figur 19). Det området bedömdes ha en lägre risk för 

saltvatteninträngning (se figur 22).  
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 Figur 22. Bedömning av risk för saltvatteninträngning i Sand med SaltRisk. Resultatet för 

grundvattenscenario 1 presenteras till höger och det rödmarkerade tillrinningsområdet till vänster. 

 

Tabell 5. Sammanfattning av risk för saltvatteninträngning för Sand. 

Område Problem med saltvatteninträngning 

 

Scenario 1 Säkert stora problem 

Tillrinningsområde norr om Sand* Säkert små problem 

*Rödmarkerat tillrinningsområde i figur 19. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

4.3 Resultatsammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av resultaten i kapitel 4.1 och 4.2. 

 

Tabell 6. Sammanfattning av resultatet i Sand och Östanvik. 

Område Kapacitet motsv. 

antal 

permanentbostäder 

Nuvarande belastning 

motsv. antal 

permanentbostäder 

Belastnings- 

grad* 

Problem med 

saltvatten- 

inträngning 

Scenario 1 

Östanvik 

4 2 50% Säkert stora 

problem 

Scenario 2 

Östanvik 

46 13 30% Säkert vissa 

problem 

Dalgång 

Östanvik 

- - - Säkert vissa 

problem 

Scenario 1 

Sand 

17 15 90% Säkert stora 

problem 

Scenario 2 

Sand 

50 15 30% - 

Tillrinnings- 

område norr 

om Sand 

33 - - Säkert små 

problem 

*Belastningsgrad = (nuvarande belastning) / (total kapacitet), avrundat. 

5. Diskussion 

Resultaten från kapitel 4 ovan bör tolkas kritiskt eftersom grundvattenberäkningar utgår från mycket 

förenklade modeller och de värden som fås i beräkningarna är helt beroende av modelleringen och 

tolkningen av området. Verkligheten är oftast inte homogen, utan heterogen, vilket gör modelleringar 

av verkligheten svår och stämmer sällan helt överens. Trots det kan det vara fördelaktigt att få ett 

numeriskt riktvärde på ett områdes grundvattentillgång inför framtida planering och utveckling. 

Grundvattenberäkningarna genomfördes därför med en viss säkerhetsmarginal för att undvika 

överskattning av grundvattenkapaciteten. Till exempel beräknades den maximala belastningen för valt 

område endast tömma 50% av den totala akviferen, från 80-30%. Detta dels för att brunnar i princip 
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aldrig kan tömma allt grundvatten inom ett visst område och dels för att undvika 

saltvatteninträngning. 

5.1 Östanvik 

5.1.1 Östanvik Scenario 1 

Akviferen för Östanviks scenario 1 visade sig vara tillräcklig för 4 permanentbostäder. Med tanke på 

att området enbart belastades av 7 fritidshus bör det finnas tillräckligt med vatten idag och även för 

viss framtida exploatering. Det bör tilläggas att en grundvattensänkning till följd av uttag i scenario 1 

sannolikt kan mobilisera vattenflöde från det röda tillrinningsområdet in till det blå. Detta är väldigt 

troligt eftersom VLF-mätningen visade en sprickzon som sträckte sig genom blått och rött område i 

Östanvik (se figur 23). Detta betyder dock inte att allt grundvatten inom det röda tillrinningsområdet 

kommer kunna utnyttjas och dessutom är det mycket möjligt att sprickan leder rakt ut i havet utan att 

någon betydande mängd grundvatten egentligen tillförs brunnarna. Ett alternativ är att anlägga brunn 

precis i sprickan och på så sätt utnyttja det vattnet, men om sprickan står i förbindelse med havet så 

ökar risken för direkt havsvatteninträngning. 

 

Figur 23. Förmodat grundvattenflöde i möjliga sprickor kring Östanvik. Karta från Lantmäteriet. 

 

De problem som uppstår med eventuell exploatering i scenario 1 är sannolikt inte att 

grundvattentillgången äventyras utan snarare att det uppstår problem med saltvatteninträngning. 

Resultatet visar att området har en hög risk för saltvatteninträngning vilket även stämmer överens med 

kommunens riskbedömning i översiktsplanen (se figur 8 i kapitel 2.2.2). Eventuell förtätning och 

permanentning av bostäder i området skulle öka risken för saltvatteninträngning i samband med ett 

ökat grundvattenuttag. Detta kan delvis undvikas med större spatial utbredning av brunnar och 

minskade uttag. En annan möjlighet är att anlägga nya brunnar utanför området, exempelvis precis 
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norr om scenario 1 där risken för saltvatteninträngning är lägre och möjligheten för uttag är större, se 

tabell 6. 

5.1.2 Östanvik Scenario 2 

Östanviks scenario 2 visade på en god tillgång till grundvatten. Området var betydligt större än det i 

scenario 1 och dessutom inte lika belastat. Det bör noteras att grundvattenuttagen för Östanviks gård 

var helt uppskattade och kan ha varit betydligt större eller mindre i verkligheten. Trots det antogs 

området tåla betydligt större uttag eftersom tillrinningsområdet och akviferen var så pass stor. Risken 

för saltvatteninträngning var lägre men fortfarande anmärkningsvärd och för att den risken inte ska 

öka i samband med ökad turism och boendegrad bör placering av nya brunnar ske utspritt så att 

uttagen inte blir koncentrerade. 

5.1.3 Dalgång nordöst om Östanvik 

Dalgången nordöst om Östanviks gård bedömdes under fältstudien kunna ge mycket vatten (se figur 

24). Stora delar av området var täckt av sandig morän med god vattenhållande förmåga. Berggrunden 

var sannolikt uppsprucken (enligt VLF-mätning 2) och kan troligtvis ha hållit och lett relativt stora 

mängder grundvatten. Nya brunnar i det här området förmodades ge mycket vatten och risken för 

saltvatteninträngning bedömdes som måttlig (se tabell 6). Detta berodde på sprickzonen som 

underlättar grundvattenflöde men även inträngning av saltvatten. Det utfördes ingen 

grundvattenbalansberäkning i detta område. Scenario 2 för Östanvik utgick från att brunnarna var 

placerade i närheten av bebyggelsen och brunnar placerade i dalgången nordöst om gården hade 

troligtvis kunnat mobilisera vatten från ett något annorlunda tillrinningsområde i en mer nordöstlig 

riktning. Detta föll dock utanför begränsningarna för vårt arbete men kan vara relevant att undersöka 

ifall ny exploatering planeras i närheten såsom en nationalparksentré eller ökad bostadsbebyggelse. 
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Figur 24. Natur i dalgång nordöst om Östanviks gård med något mäktigare jordlager av mestadels 

sandig morän. Jordlagren i området lagrar troligen mycket vatten. 

5.2 Sand 

Grundvattenuttagen för Sand var relativt grovt estimerade då antalet fast- och fritidsboende har 

uppskattats. Vi har inte heller beaktat avsaltningsanläggningar i området utan har beräknat att alla 

fastigheter idag utnyttjar områdets grundvattentillgångar.  

5.2.1 Sand Scenario 1 

Sand hade en betydligt högre exploateringsgrad än Östanvik, detta gäller framförallt scenario 1 där det 

stod många hus på ett begränsat tillrinningsområde. Grundvattenbalansberäkningen visade en 

belastningsgrad på runt 90%. Denna siffra bör dock tolkas med försiktighet eftersom en 

grundvattensänkning i Sand troligtvis kommer inducera grundvattenflöde från det rödmarkerade 

tillrinningsområdet norr om Sand i figur 19. En grundvattensänkning innebär även en högre risk för 

saltvatteninträngning, framförallt eftersom området ligger väldigt nära strandlinjen och därmed löper 

stor risk för direkt havsvatteninträngning. Ökat grundvattenuttag i området följt av exploatering, 

kommer med stor sannolikhet innebära en ökad risk för havsvatteninträngning i både befintliga och 

nya brunnar. Eftersom området redan hade en hög bebyggelsegrad finns det inte mycket plats för ny 

bebyggelse inom scenario 1 utan en ökad exploatering kommer troligtvis att ske i form av 

permanentning av redan befintliga fritidshus. Det bör tilläggas att biblioteket i Sand tidigare varit en 

skola och i samband med en eventuell framtida exploatering av Nämdöskärgård är det inte omöjligt 

att verksamheten återupptas, vilket sannolikt skulle medföra ett ökat grundvattenuttag i Sand. 
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5.2.2 Sand Scenario 2 

Scenario 2 för Sand innefattade utöver scenario 1 även tillrinningsområdet norr om Sand. Det fanns 

ingen bebyggelse inom detta område och i brist på konkurrens kommer troligen en del av områdets 

grundvatten att tillföras scenario 1. För att utnyttja allt vatten inom området och dessutom minska 

risken för saltvatteninträngning kan nya brunnar anläggas norr om Sand. Detta skulle dock kräva att 

vattenledningar dras till bebyggelsen vilket kan vara dyrt och krångligt med tanke på områdets 

geologi. Ett sådant scenario vore mer rimligt för anläggande av gemensamhetsanläggningar som då 

kan lösa vattenfrågan för ett flertal fastigheter samtidigt. 

5.3 Upprättande av entré till Nationalpark 

Uppförandet av en entré till den framtida nationalparken kommer troligtvis kräva ett betydande ökat 

grundvattenuttag. Idag är det dock svårt att säga exakt hur mycket som skulle krävas eftersom ingen i 

dagsläget vet vad en sådan entré skulle omfattas av. I och med att Sand redan var så pass exploaterat 

skulle en potentiell nationalparksentré dels tvingas konkurrera med både grundvattentillgången och 

markytan. Ett alternativt scenario är att entrén upprättas i närheten av Östanviks färjebrygga. Detta 

område var betydligt mindre exploaterat än området i Sand och entrén skulle därför inte behöva 

konkurrera lika mycket om markytan. Dock uppskattades grundvattentillgången närmast bryggan vara 

begränsad (se scenario 1 Östanvik) men ett scenario för att erhålla grundvatten till en potentiell entré 

är att upprätta en pumpstation i dalgången nordöst om Östanviks gård. Denna skulle sannolikt kunna 

erhålla tillräckligt med vatten för en framtida entré utan att konkurrera med vattentillgången för 

närliggande bebyggelse. 

 

Det bör förtydligas att det finns fler faktorer som dessutom kan väga tyngre för placeringen av en 

entré än tillgången på grundvatten. För en begränsad grundvattentillgång finns alternativa lösningar 

som exempelvis avsaltningsanläggningar och/eller uppsamling av takvatten. Exakt hur vattenfrågan 

kommer att lösas går inte att fastställa utan att veta placering och utformning av entrén eftersom det 

kommer skilja sig avsevärt från fall till fall. 

5.4 Framtida utveckling på Nämdö 

Idag är Nämdö relativt glesbyggt och bebyggelsen domineras av fritidshus. Eventuell framtida 

exploatering bör planeras så att VA-lösningar kan samordnas eftersom anläggning av nya brunnar 

kommer påverka vattentillgången i närliggande befintliga brunnar. I och med att Nämdö eventuellt 

kommer ingå i ett biosfärområde finns det tydliga skäl att planera hållbar vattenförsörjning. På 

Kosteröarna tog Strömstads kommun fram en FÖP för samordning av bland annat tekniska system 

och trots att Kosteröarna är betydligt mer exploaterat än Nämdö finns det ändå vissa initiativ för en 
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FÖP för Nämdö. I och med en eventuellt framtida entré kommer turismen troligen att öka betydligt 

och vattenbehovet kommer att behöva dimensioneras utifrån det. Vattenfrågan kan då med fördel 

lösas för både entrén och närliggande bebyggelse i samband med utbyggnaden av entrén. Detta 

kommer kräva planering och samarbete från kommunen vilket är varför en FÖP för området hade 

varit gynnsamt. 

5.5 Vattenfrågan i framtiden 

I och med rådande klimatförändringar kommer vattenfrågan i framtiden troligen se annorlunda ut än 

idag. Ökad exploatering och permanentning kommer belasta den redan idag begränsade 

grundvattentillgången ytterligare och nya strategier för grundvattenuttag måste tillämpas. Detta kan 

bland annat innebära ökad användning av avsaltningsanläggningar, uppsamling av regnvatten och 

effektivare lokalisering av brunnar. Samarbete mellan fastigheter kommer spela en avgörande roll för 

implementering av ovanstående lösningar och kan med fördel underlättas med kommunal planering. 

Den totala grundvattentillgången är inte hotad på Nämdö, men uttagen måste planeras och utföras på 

ett strukturerat sätt för att säkerställa en framtida hållbar vattenförsörjning.  

6. Slutsats 

I det här arbetet har grundvattentillgångarna i Östanvik och Sand undersökts. Framtida exploatering 

kommer leda till ökad belastning på grundvattentillgångarna i områdena och medföra större risk för 

saltvatteninträngning i bergborrade brunnar. Risken för saltvatteninträngning bedömdes vara hög för 

strandnära brunnar och något lägre för brunnar längre bort från strandlinjen (>100m) i både Östanvik 

och Sand.  

 

Grundvattentillgången i Östanvik ansågs vara tillräcklig för den befintliga bebyggelsen och även för 

viss framtida exploatering utan några omfattande åtgärder. För stora framtida grundvattenuttag bör 

brunnar lokaliseras i områden med god grundvattentillgång och en låg risk för saltvatteninträngning, 

alternativt att avsaltningsanläggningar upprättas för avsaltning av havsvatten. Östanvik ansågs ha 

större möjligheter till grundvattenuttag och utifrån det perspektivet vara bättre lämpat för en ökad 

exploatering. 

 

Grundvattentillgången i Sand var begränsad och bedömdes inte tåla något ytterligare uttag. För en 

framtida ökad exploatering bör åtgärder vidtas för att undvika uttömning och förorening av 

grundvattenmagasin. Detta kan innebära bland annat anläggning av gemensamhetsanläggningar i 

områden med bra grundvattentillgång och/eller användning av avsaltningsanläggningar. 
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8. Bilagor 

8.1 Variabler för riskberäkning av saltvatteninträngning 

Tabell 1. Östanvik Scenario 1. 

Variabel Värde Säkerhet 

Nederbörd (mm) 650  Stor Säkerhet 

Topografi (maximal höjdskillnad (m))  15-25 Stor 

Jordart (typ) Mest lera/berg Stor 

Jordlagrens mäktighet (m) 0-1 Stor 

Regionala sprickzoner (antal) Någon Stor 

Lokal sprickfrekvens (st/meter) Måttlig (1-5) Stor 

Ytvattenreservoarer (typ) Inga Stor 

Brunnsdjup (m) Används ej - 

Markens exploateringsgrad (hus per ha) 1-2  Stor 

Uttagsbrunnar (lokalisering) Spridda Stor osäkerhet 

Sanitär standard (typ) Hög (toalett+dusch) Stor osäkerhet 

Avstånd till hav (m) <100 Stor  
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Tabell 2. Östanvik scenario 2. 

Variabel Värde Säkerhet 

Nederbörd (mm) 650  Stor Säkerhet 

Topografi (maximal höjdskillnad (m)) 15-25 Stor 

Jordart (typ) Mest lera/berg Stor 

Jordlagrens mäktighet (m) 1-3 Stor 

Regionala sprickzoner (antal) Någon Stor 

Lokal sprickfrekvens (st/meter) Måttlig (1-5) Stor 

Ytvattenreservoarer (typ) Våtmarker Stor 

Brunnsdjup (m) Används ej - 

Markens exploateringsgrad (hus per ha) 0-1 Stor 

Uttagsbrunnar (lokalisering) Spridda Stor osäkerhet 

Sanitär standard (typ) Hög (toalett+dusch) Viss osäkerhet 

Avstånd till hav (m) 100-300 Stor  
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Tabell 3. Östanvik sprickzon. 

Variabel Värde Säkerhet 

Nederbörd (mm) 650  Stor Säkerhet 

Topografi (maximal höjdskillnad (m))  10-15 Stor 

Jordart (typ) Sandig siltig grusig morän Stor 

Jordlagrens mäktighet (m) 1-3 Stor 

Regionala sprickzoner (antal) Flera större Stor 

Lokal sprickfrekvens (st/meter) Måttlig (1-5) Stor 

Ytvattenreservoarer (typ) Våtmarker Stor 

Brunnsdjup (m) Används ej - 

Markens exploateringsgrad (hus per ha) 0-1 Stor 

Uttagsbrunnar (lokalisering) Spridda Stor 

Sanitär standard (typ) Hög (toalett+dusch) Viss osäkerhet 

Avstånd till hav (m) 100-300 Stor  

 

  



40 
 

Tabell 4. Sand Scenario 1. 

Variabel Värde Säkerhet 

Nederbörd (mm) 650  Stor Säkerhet 

Topografi (maximal höjdskillnad (m))  15-25 Stor 

Jordart (typ) Berg/lera Stor 

Jordlagrens mäktighet (m) 0-1 Stor 

Regionala sprickzoner (antal) Massivt berg utan sprickzon Stor 

Lokal sprickfrekvens (st/meter) Måttlig (1-5) Stor 

Ytvattenreservoarer (typ) Inga Stor 

Brunnsdjup (m) Används ej - 

Markens exploateringsgrad (hus per ha) 2-5 Stor 

Uttagsbrunnar (lokalisering) Grupper Stor 

Sanitär standard (typ) Hög (toalett+dusch) Viss osäkerhet 

Avstånd till hav (m) <100 Stor  
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Tabell 5. Sand Scenario 2 

Variabel Värde Säkerhet 

Nederbörd (mm) 650  Stor Säkerhet 

Topografi (maximal höjdskillnad (m))  15-25 Stor 

Jordart (typ) Sandig siltig morän Stor 

Jordlagrens mäktighet (m) 0-1 Stor 

Regionala sprickzoner (antal) Någon Stor 

Lokal sprickfrekvens (st/meter) Måttlig (1-5) Stor 

Ytvattenreservoarer (typ) Våtmarker Stor 

Brunnsdjup (m) Används ej  

Markens exploateringsgrad (hus per ha) 0-1 Stor 

Uttagsbrunnar (lokalisering) Utspridda Stor 

Sanitär standard (typ) Hög (toalett+dusch) Viss osäkerhet 

Avstånd till hav (m) 100-300 Stor  
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