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Va#enbalans-scenarion Klintehamn, Gotland

P = Qp + Qa + E ± DS 
DS = P – Qa - Qp - E
P = 600 mm/år (ref: SMHI Va#enbalansen i Sverige 1961-1900)
E = 400-500 mm/år (ref: SMHI Va#enbalansen i Sverige 1961-1900)
Qa: avrinning = 200-300 mm/år (ref: SMHI Va#enbalansen i Sverige 1961-1900)
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Qp: pump = 3,5-5 l/s och km^2 (Enligt MKB?)

Konvertering av mm/år `ll l/år*km2 : m2 `ll km2 genom mul`plicering av 1*106. Sedan konverteras l/s*km2 `ll e# årsvärde 
genom mul`plicering av antalet sekunder på e# år 60*60*24*365 (sekunder, minuter, `mmar på en dag samt dagar på e# 
år). I sista stegen i scenariona nedan divideras värdet för a# få `llbaka enheten per sekund.

Scenario 1: Årsmedelvärden med pumpning fast utan avrinning
Qp = 4 l/s*km2, ingen avrinning Qa inkluderad, E = 450 mm/år, P = 600 mm/år

DS = 600*10^6-(4*60*60*24*365)-550*10^6
= -76 144 000 l/år*km2

» -7,6*10^7 l/år*km2

» -2,41 l/s*km2

Scenario 2: Årsmedelvärden med pumpning samt avrinning 
Qp = 4 l/s*km2, Qa = 250 mm/år (avrinning inkluderad), E = 450 mm/år, P = 600 mm/år

DS = 600*106-(4*60*60*24*365)-450*106-250*106

= -226 144 000 l/år*km2

» -22,6*106 l/år*km2

» -7,17 l/s*km2

Scenario 3: Årsmedelvärden med pumpning samt specifik avrinning för område 2351 på SMHI Va#enwebb.
Qp = 4 l/s*km2, Qa = 135 mm/år (avrinning inkluderad), E = 450 mm/år, P = 600 mm/år

DS = 600*106-(4*60*60*24*365)-450*106-135*106

= -111 144 000 l/år*km2
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» -11,1*106 l/år*km2

» -3,52 l/s*km2

Med dessa scenarion ser magasinförändringen ut a# vara nega`v.

Referenser:
SMHI Va#enwebb h#ps://va#enwebb.smhi.se/avrinningskartor/
SMHI Sveriges va#enbalans 1961-1990
SMHI, Va#enbalans, va#enanvändning och ny#jandegrad per län, bilaga 10
SMHI, h#ps://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-nederbord-1.637
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https://vattenwebb.smhi.se/avrinningskartor/


E" tvärsni" av Gotlands berggrund som visar a" det söta grundva"net i kalkberggrunden vilar på e" tyngre och 
betydligt äldre salt relikt grundva"en. Observera a" bilden är en principskiss. När fas@ghetsägare får in salt va"en i 
va"entäkten är det uteslutande det relikta havsva"net och inte Östersjöva"en som tränger in. På Gotland kan det 
salta va"net påträffas rela@vt grunt under markytan. Illustra@on: My Ma"sdo"er Björk

Källla: 
h"ps://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de7df8/1556268479501/Regional%20va"enförsörj
ningsplan%20Gotlands%20län.pdf
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A# jämföra med VLF, VLF är mycket osäker metod. Ingen standardmetod
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Regnet är surt, kalksten är lä#vi#rad, håligheter bildas i bankningplan, sprickrik`ngarn. Doliner skapas med e# 
karstlandskap `ll följd.

6



Berggrundens sprickbildning har stor betydelse för kvaliteten på va"net i brunnen. I brunn C är va"net salt då den 
övre delen av sprickan töms på sötva"en och salt va"en genom högt tryck tränger in i brunnen. I brunn D är va"net 
av god kvalitet då e" flertal sprickor fyller på med sötva"en gör a" det salta grundva"net inte tränger in. Figuren 
visar dessutom saltva"nets trycknivå (Risberg & Lewin Pihlblad 2006). 
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Om det endast finns ytligt grundva#en och grundva#enbildningen i de ytliga skikten minskar och upphör helt i de 
sydvästra delarna, innebär det a# all grundva#enbildning i täktområdet upphör.
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Bild från SMHI på va#enbalans
Ekva`onen för va#enbalans
R = P – ET – ΔS

R = Avrinning
P = Nederbörd
ET = Avdunstning och växters transpira`on
ΔS = Magasinsförändring (i snö, sjöar, mark- och grundva#en)
Förkortningarna kommer från engelskan där R står för Runoff, P för Precipita`on, ET för Evapotranspira`on och S 
för Storage.
I bilden nedan visas va#enbalansens delar. Här har den totala avdunstningen delats upp i två delar:
Evapora`on - avdunstning från mark och sjöar
Transpira`on - avdunstning via träd och växter
Intercep`on är den nederbörd som faller på träd och som aldrig når marken utan direkt avdunstar `llbaka `ll 
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atmosfären.
Om det finns större va#enu#ag kan dessa ha påverkan på va#enbalansen.
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Fr Charlies underlag
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Va#enbalans-scenarion Klintehamn, Gotland

P = Qp + Qa + E ± DS 
DS = P – Qa - Qp - E
P = 600 mm/år (ref: SMHI Va#enbalansen i Sverige 1961-1900)
E = 400-500 mm/år (ref: SMHI Va#enbalansen i Sverige 1961-1900)
Qa: avrinning = 200-300 mm/år (ref: SMHI Va#enbalansen i Sverige 1961-1900)
Qp: pump = 3,5-5 l/s och km^2 (Enligt MKB?)

Konvertering av mm/år `ll l/år*km2 : m2 `ll km2 genom mul`plicering av 1*106. Sedan konverteras l/s*km2 `ll e# 
årsvärde genom mul`plicering av antalet sekunder på e# år 60*60*24*365 (sekunder, minuter, `mmar på en dag 
samt dagar på e# år). I sista stegen i scenariona nedan divideras värdet för a# få `llbaka enheten per sekund.
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Scenario 1: Årsmedelvärden med pumpning fast utan avrinning
Qp = 4 l/s*km2, ingen avrinning Qa inkluderad, E = 450 mm/år, P = 600 mm/år

DS = 600*10^6-(4*60*60*24*365)-550*10^6
= -76 144 000 l/år*km2

» -7,6*10^7 l/år*km2

» -2,41 l/s*km2

Scenario 2: Årsmedelvärden med pumpning samt avrinning 
Qp = 4 l/s*km2, Qa = 250 mm/år (avrinning inkluderad), E = 450 mm/år, P = 600 mm/år

DS = 600*106-(4*60*60*24*365)-450*106-250*106

= -226 144 000 l/år*km2

» -22,6*106 l/år*km2

» -7,17 l/s*km2

Scenario 3: Årsmedelvärden med pumpning samt specifik avrinning för område 2351 på SMHI Va#enwebb.
Qp = 4 l/s*km2, Qa = 135 mm/år (avrinning inkluderad), E = 450 mm/år, P = 600 mm/år

DS = 600*106-(4*60*60*24*365)-450*106-135*106

= -111 144 000 l/år*km2

» -11,1*106 l/år*km2

» -3,52 l/s*km2

Med dessa scenarion ser magasinförändringen ut a# vara nega`v.
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Referenser:
SMHI Va#enwebb h#ps://va#enwebb.smhi.se/avrinningskartor/
SMHI Sveriges va#enbalans 1961-1990
SMHI, Va#enbalans, va#enanvändning och ny#jandegrad per län, bilaga 10
SMHI, h#ps://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-nederbord-1.637
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Konvertering av mm/år `ll l/år*km2 : m2 `ll km2 genom mul`plicering av 1*106. Sedan konverteras l/s*km2 `ll e# 
årsvärde genom mul`plicering av antalet sekunder på e# år 60*60*24*365 (sekunder, minuter, `mmar på en dag 
samt dagar på e# år). I sista stegen i scenariona nedan divideras värdet för a# få `llbaka enheten per sekund.

Referenser:
SMHI Va#enwebb h#ps://va#enwebb.smhi.se/avrinningskartor/
SMHI Sveriges va#enbalans 1961-1990
SMHI, Va#enbalans, va#enanvändning och ny#jandegrad per län, bilaga 10
SMHI, h#ps://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-nederbord-1.637

14

https://vattenwebb.smhi.se/avrinningskartor/


15



16



Va#enbalans-scenarion Klintehamn, Gotland

P = Qp + Qa + E ± DS 
DS = P – Qa - Qp - E
P = 600 mm/år (ref: SMHI Va#enbalansen i Sverige 1961-1900)
E = 400-500 mm/år (ref: SMHI Va#enbalansen i Sverige 1961-1900)
Qa: avrinning = 200-300 mm/år (ref: SMHI Va#enbalansen i Sverige 1961-1900)
Qp: pump = 3,5-5 l/s och km^2 (Enligt MKB?)

Konvertering av mm/år `ll l/år*km2 : m2 `ll km2 genom mul`plicering av 1*106. Sedan konverteras l/s*km2 `ll e# 
årsvärde genom mul`plicering av antalet sekunder på e# år 60*60*24*365 (sekunder, minuter, `mmar på en dag 
samt dagar på e# år). I sista stegen i scenariona nedan divideras värdet för a# få `llbaka enheten per sekund.
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Scenario 1: Årsmedelvärden med pumpning fast utan avrinning
Qp = 4 l/s*km2, ingen avrinning Qa inkluderad, E = 450 mm/år, P = 600 mm/år

DS = 600*10^6-(4*60*60*24*365)-550*10^6
= -76 144 000 l/år*km2

» -7,6*10^7 l/år*km2

» -2,41 l/s*km2

Scenario 2: Årsmedelvärden med pumpning samt avrinning 
Qp = 4 l/s*km2, Qa = 250 mm/år (avrinning inkluderad), E = 450 mm/år, P = 600 mm/år

DS = 600*106-(4*60*60*24*365)-450*106-250*106

= -226 144 000 l/år*km2

» -22,6*106 l/år*km2

» -7,17 l/s*km2

Scenario 3: Årsmedelvärden med pumpning samt specifik avrinning för område 2351 på SMHI Va#enwebb.
Qp = 4 l/s*km2, Qa = 135 mm/år (avrinning inkluderad), E = 450 mm/år, P = 600 mm/år

DS = 600*106-(4*60*60*24*365)-450*106-135*106

= -111 144 000 l/år*km2

» -11,1*106 l/år*km2

» -3,52 l/s*km2

Med dessa scenarion ser magasinförändringen ut a# vara nega`v.
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Referenser:
SMHI Va#enwebb h#ps://va#enwebb.smhi.se/avrinningskartor/
SMHI Sveriges va#enbalans 1961-1990
SMHI, Va#enbalans, va#enanvändning och ny#jandegrad per län, bilaga 10
SMHI, h#ps://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-nederbord-1.637
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Damm vs inlagrat i berget så ökar avdunstningen i en öppen damm. Berg och jord är e# lock ovanpå.
Det är e# vanligt sä# a# framkalla avdunstning, ex vid skörd av havssalt.

Källla: 
h"ps://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de7df8/1556268479501/Regional%20va"enförsörj
ningsplan%20Gotlands%20län.pdf
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Klimaoörändringar enl lst
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Är Stormyr enligt din bedömning e# grundva#enberoende terrest ekosystem? Ja, det är klassat som e# kalkkärr 
med ag, vilket är en av de 10 specifika naturtyper som är en grundva#enberoende naturtyp enligt SGUs rapport om 
Geologins betydelse för grundva#enberoende ekosystem. Kan sannolikt även uppfylla kri`erna för Myrsjö. 
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Grönt 0-1 m
Gulgrönt 1-3 m
Gult 3-5 m
Orange 5-10 m

Konstaterad gv nivå ca 0,5 mumy, planerad sänkning på 5-15 meter
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Otydlig sänknivå i täkten. Upp `ll 25 meter på vissa ställen?!
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Klorid i bergborrade enskilda va#entäkter 
Grön= under 100 mg/l
Röd= över 100 mg/l

100-undersökningen visar vidare a# 26 % av de gotländska enskilda va#entäkterna har kloridhalter över 100 mg/l 
och 10 % av alla va#entäkter hade kloridhalter över smakgränsen på 300 mg/l. 
Enligt SGUs bedömningsgrunder för grundva#en uppvisar 6 % av de svenska enskilda va#entäkterna i berg 
kloridhalter mellan 100-300 mg/l, och 3% kloridhalter över 300 mg/l22. Resultaten från klorid från 100-
undersökningen visar a# saltva#eninträngning i va#entäkterna är betydligt vanligare på Gotland jämfört med 
övriga Sverige. 
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I denna står riktvärden för enskilda brunnar
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