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Sammanfattning 
Grundvatten är en viktig naturresurs i Sverige och globalt och på många håll i världen används 

grundvatten för dricksvattenproduktion. I Sverige utgör grundvatten 50 % av det producerade 

dricksvattnet, varav 50 % av detta är artificiellt bildat. Att på artificiellt vis bilda grundvatten är 

nödvändigt i vissa områden i Sverige för att kunna uppehålla en tillräcklig uttagsmängd av 

grundvatten. Vid artificiell grundvattenbildning kommer dock grundvattennivåerna i 

grundvattensystemet att påverkas. Detta kan även påverka föroreningsspridningen, då mark som 

tidigare varit omättad kan bli mättad vid infiltrering av vatten. Som ett resultat förändras 

syreförhållandena och går från anaerobt till aerobt, vilket kan leda till mobilisering av föreningar. 

Detta examensarbete är utfört i samarbete med konsultföretaget WSP. I examensarbetet 

undersöks en rullstensås som ur ett hydrogeologiskt perspektiv anses lämplig för artificiell 

grundvattenbildning. Stockholm vatten och avlopp (SVOA) undersöker möjligheterna för att 

producera dricksvatten genom artificiell grundvattenbildning i rullstensåsen. Rullstensåsen har blivit 

identifierad som ett potentiellt förorenat område av Naturvårdsverket och förhöjda halter av bland 

annat koppar, bly och zink har påträffats i marken.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur eventuella föroreningar av zink, bly och koppar 

kan ha spridit sig i grundvattnet och hur föroreningsplymen ser ut. Examensarbetet syftar även till att 

undersöka hur artificiell grundvattenbildning i området förändrar grundvattenförhållandena. Utifrån 

förändringarna i grundvattenförhållanden ska sedan påverkan på masstransport, transporttid samt 

utbredning för bly, koppar och zinks undersökas.  

En hydrogeologisk modell skapades i MODFLOW där infiltreringens påverkan simulerades. 

Transportmodeller och masstransportmodeller skapades med MODPATH respektive MT3DMS för att 

simulera masstransport av koppar, bly och zink. Den hydrogeologiska modellen uppnådde efter 

kalibrering ett Normalized root mean square (nRMS) på 7,4 %. Den hydrogeologiska modellens 

maximala residual mellan simulerade och observerade grundvattennivåer uppgår till 0,16 meter. Två 

scenarier för artificiell grundvattenbildning undersöktes, vid Pilotförsöket infiltrerades 100 L/s och vid 

Fullskaleanläggningen infiltrerades 280 L/s. Uttagsmängderna av grundvatten antogs vara samma som 

den infiltrerade vattenmängden.  

Simuleringar indikerar att grundvattennivåerna kommer höjas lokalt i infiltrationsområdet med 

6–7 meter i båda scenarierna. Grundvattennivåerna närmare uttagsbrunnarna kommer däremot sänkas 

med cirka 4 meter för Pilotförsöket och med cirka 10–15 meter för Fullskaleanläggningen. Avseende 

spridningen av koppar, bly och zink vid Pilotförsöket och Fullskaleanläggningen, så kommer 

koncentrationerna samt plymens utbredning öka som ett resultat av infiltreringen. De maximala 

koncentrationerna i grundscenariot varierar mellan 3,7x10-7 till 1,4x10-10 mg/L för bly; mellan  

3 x10-5 till 2x10-8 mg/L för koppar och 4,5x10-4 till 1,4x10-5. Vid pilotförsöket variera de maximala 

koncentrationerna mellan 4x10-5 till 2,8x10-8 mg/L för bly; 8 x10-4 till 2,5x10-6 mg/L för koppar, samt 

0,012 till 9x10-4 mg/L för zink. Fullskaleanläggningen resulterar i de högsta maximala 

koncentrationerna av de tre simulerade scenarierna och ger följande intervall för de maximala 

koncentrationerna 4,5x10-5 till 4x10-8 mg/L för bly; 0,014 till 2,5x10-6 mg/L för koppar, samt 0,035 till 

3x10-3 mg/L för zink.  

Föroreningsplymernas utbredning observerades öka med infiltrationsmängden. För simuleringar 

på 10 år kommer spridningen av bly, koppar och zink främst kunna ske lokalt runt infiltrationsområdet 

och i dess närhet. För alla metallerna tyder simuleringarna på att föroreningsplymen inte når 

uttagsbrunnarna. Detta kan bero på att föroreningarnas transport till uttagsbrunnarna är längre än 10 år, 

men även bero på utspädningseffekten av att vatten infiltreras till systemet.  

Detta examensarbete indikerar att den artificiella grundvattenbildningen kommer ha en påverkan 

på grundvattennivåerna i systemet. Som ett resultat av detta kan spridningen av bly, koppar och zink 

från infiltrationsområdet öka både i magnitud och utbredning. Denna studie tyder på att 

föroreningsplymerna för koppar, bly och zink inte kommer nå uttagsbrunnarna inom 10 år i betydande 

halter. Utifrån de utförda simuleringarna för koppar, bly och zink samt med antagandet att den 
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förorenade jorden grävs bort om en infiltrationsanläggning byggs. Är bedömningen att området kan 

vara lämpligt för artificiell grundvattenbildning. Dock kan föroreningssituationen se annorlunda ut för 

andra föroreningar som påträffats i förhöjda halter i området. Med tanke på deponins ålder är den 

troligen i den metanogena fasen och en utlakning av de studerade föroreningarna kan redan ha skett. 

Utifrån dessa två aspekter bör flera undersökningar utföras för att kunna säkerhetsställa 

föroreningsplymernas utbredning samt halterna i grundvattnet närmare uttagsbrunnarna.  
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Abstract 
Groundwater is an important natural resource in Sweden due to almost 50 % of the produced 

drinking water origins from groundwater, 50 % of the groundwater is artificially made. Artificial 

recharge is necessary in some areas in Sweden to enable enough groundwater extraction for the 

drinking water supply. Artificial recharge will affect the groundwater levels in the system. The 

infiltration of water can also affect the spread of pollution in the area. The effect of pollution spreading 

is due to the change in available oxygen in the system. When infiltrating water, the soil can go from 

anaerobic- to aerobic conditions, which in turn can cause mobilization of pollutants.  

This master project was carried out in collaboration with the consultancy company WSP. In this 

thesis, an esker assessed as suitable for artificial recharge from a hydrogeological point of view, is 

investigated regarding the contamination spread. Stockholm vatten och avlopp (SVOA) is 

investigating the possibilities for producing drinking water by artificial recharge in the esker. The area 

has been identified as a potential hazardous area by the Swedish environmental protection agency and 

increased levels of zinc, lead and copper have been found in the soil.  

The aim with this project is to investigate how zinc, lead and copper could spread in the 

groundwater for the current situation. This project also aims to investigate how the artificial recharge 

would affect the groundwater levels in the system as well as the effect of the spread of zinc, lead and 

copper regarding the mass transport, transportation time and the contaminant plume.  

A hydrogeological model was created in MODFLOW where the effect of infiltration was simulated. 

Models for groundwater transport as well as mass transport was created in MODPATH respectively in 

MT3DMS. The hydrogeological model´s Normalized root mean square (nRMS) was 7,4 % and the 

maximal residual between observed and simulated groundwater levels was 0, 16 meters. Two different 

scenarios for artificial recharge were investigated, one called pilotförsöket and the other called 

fullskaleanläggningen. For the pilotförsöket was 100 L/s infiltrated and for fullskaleanläggningen was 

280 L/s infiltrated, the amount of extracted groundwater was assumed to be equal as the amount of 

infiltrated surface water.   

The simulations were indicating that the groundwater levels could rise up to 7 meters locally 

around the infiltration area. The groundwater levels closer to the extraction wells could decrease by 4 

meters in pilotförsöket and decrease by 10-15 meters in fullskaleanläggningen. The simulations of 

zinc, copper and lead in the infiltration area, are indicating an increase in maximal concentration as 

well as an increase for the plume of contaminants as a result of infiltration. The maximal 

concentrations in the simulations of pilotförsöket were found to be in the following ranges 4x10-5 to 

2,8x10-8 mg/L for lead; 8 x10-4 to 2,5x10-6 mg/L for copper and 0,012 to 9x10-4 mg/L for zinc. 

Fullskaleanläggningen resulted in the highest concentrations of the simulated scenarios.  The 

following ranges were observed in the simulations of fullskaleanläggningen 4,5x10-5 to 4x10-8 mg/L 

for lead; 0,014 till 2,5x10-6 mg/L for copper, and 0,035 till 3x10-3 mg/L for zinc.  

The plume of contaminants was observed to increase with an increasing amount of infiltrated 

water. During the simulation period of 10 years, the simulation implies that zinc, copper and lead 

mainly will be transported close to the infiltration area. The results for simulations in all scenarios 

indicate that the plume of contaminant will not reach the extraction wells. These results can be due to 

longer transportation times than 10 years, as well as that the increase volume of water in the system 

will dilute the levels of metals.  

This master project indicates that the artificial recharge in the area will affect the groundwater 

levels in the system. Due to the change in groundwater levels can also the spread of zinc, copper and 

lead increase in magnitude and in size. This master project also indicates that zinc, copper and lead 

would not reach the extraction wells in high levels within a 10 years period. The simulations indicate 

that the area could be appropriate to use for artificial recharge, when considering zinc, copper and 

lead. This assessment is only based on the simulations of the mass transport of zinc, copper and lead 

and with the assumption that the contaminated soil would be excavated if an infiltration area is built. 

Even though the simulations indicate that the area could be appropriate. Other pollutants that was 
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found, but not simulated, at increased levels could have a different transportation time as well as mass 

transport from the infiltration area. Regarding the age of the landfill it is likely in the methanogenic 

phase and leaching of contaminants could already have happened decades ago. With these two aspects 

in mind, my recommendation is that more investigations are made regarding the spread of other 

pollutants as well as the level of zinc, lead and copper in the groundwater closer to the extraction 

wells.   
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) (2018) hade 71 % av världens befolkning tillgång till säkert 

dricksvatten år 2015. WHO:s (2018) definition på säkert dricksvatten innebär att det är tillgängligt när 

det behövs och att det inte är förorenat av patogener eller kemiska föroreningar. Mikroorganismer som 

hamnar i dricksvatten och kan sprida sjukdomar utgör en större akut hälsorisk för människor än vad 

kemisk förorening av dricksvatten gör (WHO, 2011).  

Dricksvatten produceras av antingen ytvatten eller grundvatten. Att använda grundvatten istället 

för ytvatten som dricksvatten har sina fördelar. En uppenbar fördel finns när grundvattnet är mer 

lättillgängligt än ytvattnet. En annan fördel är att under grundvattenbildning genomgår det 

infiltrerande vattnet en naturlig reningsprocess då det rör sig genom jordprofilen. Det ger en 

ekonomisk fördel då färre kemiska och biologiska reningssteg blir nödvändiga. En tredje fördel är att 

en god mikrobiell status oftast uppnås på naturlig väg. Det är tack vare att bakteriers livslängd oftast 

bara är några dygn och bildandet av grundvatten generellt tar betydligt längre tid (Morris, et al., 2003; 

Jönsson & Wikström, 2003).  

Dessa tidigare nämnda reningsprocesser, samt bidragandet till ett hållbart uttag av grundvattnet 

har resulterat i att även artificiellt bildat grundvatten används som dricksvatten. Artificiellt grundvatten 

kan bildas på flera vis, men vanligt är att ytvatten får infiltrera genom jordprofilen och som senare tas 

upp med uttagsbrunnar efter att grundvatten har bildats. Vid infiltrering av ytvatten till ett 

grundvattensystem är det sannolikt att biogeokemiska processer kommer ske i systemet. Processerna 

sker på grund av att syreförhållanden, redoxpotential, pH och koncentrationer av lösta ämnen i 

grundvattnet förändras. Dessa processer är ett resultat av att ytvattnet har en annan sammansättning än 

grundvattnet samt att grundvattennivåerna i området påverkas. Föreningar i marken som tidigare 

befunnits i den omättade zonen och varit tämligen immobila kan efter en höjning av grundvattnet 

befinna sig i den mättade zonen och mobiliseras. Detta kan i sin tur resultera i att 

grundvattenkvaliteten förändras. På grund av det och för att slippa kostsam efterbehandling för att 

uppnå kraven för dricksvatten, bör man undersöka om området är lämpligt för infiltrering (Page, 

Bekele, Vanderzalm, & Sidhu, 2018).  

Enligt WHO (2018) är även kemiskt förorenat dricksvatten, vilket främst utgör en hälsorisk vid 

långvarig exponering under flera år, ett problem i flera länder (WHO, 2011). Kemiska föroreningar 

som kan påträffas i dricksvatten och är hälsovådliga är framförallt arsenik, fluorid, nitrat, selen, uran, 

kvicksilver och flera metaller. Även organiska föreningar som aromatiska kolväten samt alifatiska- 

och aromatiska klorerade kolväten utgör hälsorisker (WHO, 2011). Kemiska föroreningar som är 

hälsovådliga kan ha olika ursprung. Många metaller finns naturligt i marken, men metaller och andra 

föroreningar kan även vara av antropogent ursprung. De antropogena föroreningarna kommer då 

främst från industrier, urbana områden och deponier. Att nedlagda deponier förorenar närliggande 

grundvatten är ett problem som observerats i Sverige samt på många andra ställen i världen (Longe & 

Enekwechi, 2006; Ogundiran & Afolabi, 2008; Aljaradin & Persson, 2014; Flyhammar, 1997). Om 

nederbördsvatten kommer i kontakt med föroreningar i marken kan nederbördsvattnet transportera 

föroreningarna vidare ner till grundvattnet. Är grundvattennivåerna i området för deponin höga kan 

även föroreningar vara i direkt kontakt med grundvattnet och dessa sprids då lätt (SGI, 2011).  

Sverige har generellt en god tillgång på grundvatten och dricksvatten. De senaste åren har dock 

delar av Gotland, Öland samt i mellersta och södra Sverige fått erfara att det under sommaren uppstått 

brist på dricksvatten på grund av låga grundvattennivåer (SCB, 2017). Grundvattnet är viktigt för 

Sveriges dricksvattenförsörjning och utgör 50 % av det producerade dricksvattnet. För att utöka 

dricksvattenproduktionen kan ytvatten infiltreras för att på artificiellt vis bilda grundvatten. Artificiellt 

bildat grundvatten utgör 25 % av Sveriges totala dricksvattenproduktion (SvensktVatten, 2016). I 

Sverige finner man de största grundvattentillgångarna i de isälvsavsättningar och framförallt 

rullstensåsar som bildades vid inlandsisens avsmältning för 15 000 - 9 000 år sedan. Älvar av 
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smältvatten transporterade och avsatte material, främst sand och grus, som utgör de mäktigaste grus- 

och sandavlagringarna i Sverige.  

Eftersom isälvsavsättningar saknar mer finkorniga jordarter som ler och silt, har de en hög 

genomsläppligheten och ofta goda grundvattentillgångar i de djupare lagren. Därför utgör Sveriges 

rullstensåsar ofta en lämplig plats, ur ett hydrogeologiskt perspektiv, för artificiell 

grundvattenbildning. Då hälften av vårt dricksvatten kommer från grundvattnet är det en viktig 

naturresurs som bör värnas om. År 1999 antog regeringen 16 miljömål, där ett av miljömålen var 

”Grundvatten av god kvalitet”. Miljömålet definieras enligt följande "Grundvattnet ska ge en säker och 

hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 

vattendrag." (Miljömål.se, 2016).  

Gamla industrier, platser där miljöfarlig verksamhet varit förlagd samt nedlagda deponier där 

marken förorenats riskerar att även förorena närliggande grundvatten. Vid Naturvårdsverkets 

inventering av förorenade områden identifierades cirka 10 000 potentiellt förorenade objekt bara i 

Stockholms län. Majoriteten av dessa platser är områden där industrier, miljöfarliga verksamheter 

samt deponier förekommit och som bedömts utgöra en risk att förorena närliggande grundvatten 

(Naturvårdsverket, 1999). Undersökningar av lakvatten från deponier för hushållsavfall, visar att 

lakvattnet ofta innehåller ämnen som kan bedömas som skadliga och hälsovådliga. Vanliga 

föroreningar som kan hittas i lakvattnet är bly, kadmium, krom, koppar, zink, nickel samt aromatiska 

kolväten och organiska klorföreningar (SGI, 2014). Dessa ämnen som visat sig vara frekventa i 

lakvatten från deponier stämmer väl överens med de kemiska föreningar som WHO (2011) klassar 

som hälsovådliga i dricksvatten. Därmed kan grundvattnet bli olämpligt att använda som dricksvatten. 

För att säkerställa dricksvattnets kemiska och mikrobiologiska kvalitet har EU:s minimikrav för 

dricksvattendirektiv (98/83/EG) införlivats i livsmedelsverkets direktiv (SLVFS 2001:30) om 

dricksvattenkvalitet (Livsmedelsverket, c 2018).  

Ändamålet med den här studien är att undersöka en eventuell föroreningsspridning från en 

rullstensås som ur ett hydrogeologiskt perspektiv anses lämpligt för artificiell grundvattenbildning. 

Rullstensåsen har tidigare använts som grus-och sandtag och vid markundersökningar utförda av 

konsultföretaget WSP påvisades höga halter av metaller, PAH:er och PCB i de översta jordlagren. 

Området som är tilltänkt för artificiell grundvattenbildning visade sig vara identifierat som ett 

potentiellt förorenat område av Naturvårdsverket, med branschklassen deponi, en riskklassificering har 

dock inte genomförts. Det har visat sig att diverse skrot och olika material dumpats i 

isälvavsättningarna i området för ca 40–50 år sedan. Den sammanvägda bilden tyder på att det kan 

finnas en risk att en spridning av de påträffade föroreningarna skett ner i jordlagren och till 

grundvattnet. 

Genom att utveckla en hydrogeologisk modell för området kan grundvattenflödet i området 

studeras. Därefter kan en transportmodell utvecklas för att åskådliggöra vattnets transportvägar och 

transporttid från infiltrationsområdet (Bear & Alexander, 2010). För att inkludera de kemiska-och 

fysikaliska processer som sker vid föroreningstransport kan även en modell för föroreningstransport 

utvecklas. En väl använd hydrogeologisk modell för grundvattenflöde är MODFLOW som utvecklats 

av USA:s geologiska undersökning (USGS) (USGS, 2018). Transporttiden och transportvägar kan 

undersökas med efterbehandlingsverktygen MODPATH som använder resultatet från MODFLOW 

som input (Pollock, 2012). Vidare kan föroreningsspridningen simuleras med 

efterbehandlingsverktyget MT3DMS. MT3DMS har i andra studier visat sig vara användbar för att 

studera föroreningsspridningen från nedlagda deponier (Saghravani & Mustapha, 2011; Dawoud, 

Negm, Bady, & Saleh, 2013). MT3DMS kan simulera reaktioner som påverkar halten av föroreningar 

och på så vis beräkna koncentrationer av föroreningarna och åskådliggöra föroreningsplymen (Zheng 

& Wang, 1999).  

1.2  Bakgrund till studien 
Stockholm vatten och avlopp (SVOA) undersöker möjligheterna att utöka sin dricksvattenproduktion 

genom artificiell grundvattenbildning i en rullstensås i Stockholmsområdet. Utöver en ökad 
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produktionskapacitet skulle vattentemperaturen i distributionsnätet kunna sänkas genom tillskottet av 

grundvatten till det normalt sett varmare ytvattnet. Detta minskar temperaturvariationerna under året 

och bidrar till att hämma mikrobiell tillväxt (SVOA, 2017). SVOA planerar att genomföra ett 

pilotförsök för att undersöka ovanstående möjligheter. Under pilot kommer 100 L/s infiltreras i 

rullstensåsen, i full skala är vattenproduktionen tänkt att vara ca 1000 m3/h (280 L/s), året runt eller 

delar av året. Kemiska analyser av föroreningar i grundvatten kommer utföras för att se om vattnet 

uppfyller standarder för dricksvatten (SVOA, 2017). 

Vid markundersökningar jämförs uppmätta värden mot riktvärden från Naturvårdsverket med 

avseende på områdets markanvändning. Är gränsvärden under Känslig markanvändning (KM) innebär 

det att marken inte begränsas i sin användning och man kan vistas permanent i området utan risk. Är 

värdena över KM men under Mindre känslig markanvändning (MKM) innebär det att marken 

begränsas i sin användning och att den inte är lämplig för permanentboende. Lämplig markanvändning 

är istället industri, kontor eller vägar (Naturvårdsverket, 2009). Vid markundersökningar för det 

tilltänkta infiltrationsområdet togs prov från redan uppgrävda massor där skrot och annat material 

hittats. Resultaten påvisades blyhalter som översteg gränserna för KM i 3 av 12 prover. Kvicksilver 

och koppar påträffades i halter över KM i 3 av 7 respektive i 1 av 12 prover. Koppar, bly och zink 

hittades i halter över MKM i 1 av 2 samlingsprover (prov från flera provpunkter analyseras 

tillsammans) för en av sex upplagshögar (WSP, 2017).  

1.3 Syfte och frågeställning 
Naturvårdsverket har identifierat det tilltänkta infiltrationsområdet som ett potentiellt förorenat 

område, med branschklassen deponi och utförda markundersökningar i området indikerar även 

förhöjda halter av vissa metaller, PAH:er och PCB i marken. Denna studie syftade till att undersöka 

om en eventuell föroreningsspridning av zink, koppar och bly skett från det tilltänkta 

infiltrationsanläggningsområdet. Den eventuella föroreningsspridningen undersöktes genom att 

upprätta en hydrogeologisk modell över området och därefter upprätta en transportmodell för 

föroreningarna. Studien syftade även till att undersöka den hydrogeologiska förändringen vid 

infiltration av 100 L/s (pilotförsöket) och 280 L/s (fullskaleanläggningen) och hur dessa förändringar 

kan påverka en eventuell föroreningsspridning.  

Frågeställningarna som denna studie syftar till att besvara är följande: 

i. Hur eventuella föroreningar av zink, bly och koppar vid rådande förhållanden kan ha 

spridits sig i de grundvattenförande lagren och hur föroreningsplymerna ser ut? 

ii. Hur den artificiella grundvattenbildningen påverkar grundvattenförhållandena i systemet? 

iii. Hur påverkas föroreningstransporten i grundvattnet av infiltrationsmängden vid artificiell 

grundvattenbildning, med avseende på transportväg, transporttid samt koncentration? 

2. Teori 
Det här avsnittet behandlar grundvattenbildning och vad som styr grundvattenflödet. För att ge en 

ökad förståelse för problematiken i denna studie beskrivs även artificiell grundvattenbildning samt 

utlakning av föroreningar från en deponi till grundvatten behandlas. En översiktlig beskrivning av 

teorin för modellering av grundvattenflöde och masstransport kommer görs även. Slutligen beskrivs 

bakgrund om koppar, bly och zink som var de föroreningar som valdes att studeras mer ingående i den 

här studien.  

2.1 Grundvatten 
Grundvatten är det vatten som återfinns i den mättade zonen, där markens porer och bergets sprickor 

och hålrum är vattenfyllda. Grundvattnet flödar genom dessa tomrum främst i horisontalled (Schwartz 

& Zhang, 2003) . 
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2.1.1 Grundvattenbildning  

Den naturliga grundvattenbildningen sker genom att nederbördsvatten infiltrerar genom den omättade 

zonen, där markens porer inte är helt fyllda av vatten. Storleken på grundvattenbildningen bestäms av 

markens porositet, fördelningen av kornstorlekar, andel växtlighet samt grundvattennivån. I början 

kommer nederbördsvatten fyllas på i den omättade zonen och öka markfuktigheten. När marken i den 

omättade zonen når en viss vattenmättnadsgrad, kallad Fältkapacitet, kommer jorden i den omättade 

zonen inte kunna hålla mer vatten.  Vattnet i den omättade zonen, perkolerar då ner och bildar 

grundvatten (SGU,2017). 

2.1.2 Grundvattenflöde 
Faktorerna som påverkar grundvattnets flöde är hur sammankopplade porerna i markprofilen är, hur 

stor den hydrauliska gradienten är, kornstorlekar samt jordartens hydrauliska konduktivitet. 

Porositet 

Porositet är andelen tomrum i marken och variera mellan olika jordarter och beror på mineralernas 

kornstorlek, hur mineralkornen är formade och fördelningen av mineralers kornstorlek. Vissa av 

porerna i en jordprofil bidrar inte till vattenflödet. Därför används istället den effektiva porositeten 

som anger andelen sammankopplade porer i marken som bidrar till vattenflödet. Den totala 

porositeten och den effektiva porositeten kan skilja sig åt markant för vissa jordarter (Schwartz & 

Zhang, 2003).  

Hydraulisk gradient 

Grundvatten flödar från en högre till en lägre grundvattennivå. Skillnaderna i grundvattennivåer för 

två punkter skapar en hydraulisk gradient, i= −
𝑑ℎ

𝑑𝐿
, som används för att visualisera flödet i ett område. 

Där dh är skillnaden i grundvattennivå och dL är sträckan mellan grundvattennivåernas mätpunkter 

(Schwartz & Zhang, 2003). Vattenflödet för ett område kan bestämmas genom att i fält mäta 

grundvattennivån i grundvattenrör i olika punkter.   

Hydraulisk konduktivitet 

Den hydrauliska konduktiviteten anger hur lätt vatten kan flöda genom ett poröst medium. Den 

hydrauliska konduktiviteten är hög för permeabla jordarter som sand och grus i jämförelse med 

lågpermeabla jordarter som skiffer och ler. Den hydrauliska konduktiviteten beror av andelen porer i 

markprofilen som är sammankopplade samt vätskans viskositet och densitet (Schwartz & Zhang, 

2003). 

Darcy’s lag 

Grundvattenflödets hastighet genom ett poröst medium kan beskrivas med Darcy’s lag, se ekvation 2-

1 (Ingebritsen, Sanford, & Neuzil, 2006). Darcy´s lag, ekvation 2-1 är applicerbar när följande 

förhållanden råder: vattenflödet är laminärt, flödet är i den mättade zonen, kornstorleken i mediet är 

liten och att det sker ett konstant vattenflöde (Schwartz & Zhang, 2003). 

𝑄 = −𝐾𝐴
𝑑ℎ

𝑑𝐿
  Ekvation 2-1. 

Q är vattenflödet [m3/s] 

K är den hydrauliska konduktiviteten [m/s] 

A är tvärsnittsarean [m2] 

dh är skillnaden i grundvattennivå för två punkter [ - ] 

dL är avståndet mellan två punkter [-] 
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2.1.3 Artificiell grundvattenbildning   
Att bilda grundvatten artificiellt kan genomföras på flera sätt. Vanligt är att ytvatten, nederbördsvatten, 

dagvatten eller avloppsvatten tas till vara och får infiltrera ner i en öppen akvifer (Page, et al., 2018). 

Hur mycket förbehandling som behövs av vattnet som infiltreras beror på: användningsområde, 

kornstorleksfördelningen i systemet (så att systemet inte sätts igen) samt den ursprungliga naturliga 

kvalitéten på grundvatten i systemet. Att infiltrera dagvatten eller avloppsvatten är dock inte speciellt 

vanligt i Europa på grund av de rådande bestämmelser. Denna typ av infiltrering är heller inget som 

kommer att behandlas vidare i denna studie (Page, et al., 2018).  

Dricksvattenproduktion 

I Europa ses artificiell grundvattenbildning som ett viktigt verktyg för att säkerställa 

dricksvattenproduktionen. Men det finns flera anledningar till artificiell grundvattenbildning utöver att 

producera dricksvatten (Page, et al., 2018; Kazner, Wintgens, & Dillon, 2012). Tack vare de naturliga 

reningsprocesser (kemiska och biologiska processer) som sker när vatten perkolerar ner till 

grundvatten är det ekonomiskt fördelaktigt att använda sig av artificiellt bildat grundvatten. 

Förutsättningen för ekonomisk vinning är att tillräckliga volymer och grundvatten av bra kvalité 

uppnås (Maliva, 2014). Artificiell grundvattenbildning spås bli allt vanligare i framtiden för att klara 

det ökande behovet av dricksvatten (Page, et al., 2018; Kazner, et al., 2012). 

Problem vid artificiell grundvattenbildning 

Det finns dock vissa aspekter att ha i åtanke vid användning av artificiell grundvattenbildning. Dessa 

aspekter är hur grunt det är till grundvattenytan, vattenkvaliteten i systemet samt att tillsatsen av vatten 

kan påverka biogeokemin i systemet (Page, et al., 2018). Det kan vara olämplig att tillämpa artificiell 

grundvattenbildning på system där grundvattennivån ligger nära markytan, då det är risk för 

översvämning. Grundvattensystem som har en dålig vattenkvalitet kan också vara opassande, eftersom 

det kan bli svårt att uppnå de gällande vattenkvalitetskraven.   

Syreförhållandet i grundvattensystemet kommer också ha en påverkan på det bildade 

grundvattnets kvalitét. När mark övergår från anaeroba förhållanden till aeroba förhållanden som ett 

resultat av vatteninfiltration och höjd grundvattennivå har det påvisats att koncentrationen av metaller 

som bland annat koppar och zink har ökat i grundvattnet. Ökningen av metallerna i grundvattnet beror 

sannolikt på oxidation av vissa föreningar som bundit dessa metaller (Zhang, et al., 2015). Kemiska 

jämnvikter kan också påverka koncentrationerna av lösta metaller. Om vattnet som tillförs systemet är 

fritt från metaller kan metallerna bundna till karbonater lösa sig i vattnet för att uppnå kemisk jämvikt 

och därav försämra vattenkvaliteten (Fakhreddine, et al., 2015).  

Grundvattensystemet som används för artificiell grundvattenbildning ska inte ses som ett inert 

system utan snarare som en reaktor för biogeokemiska processer. Kvaliteten på vattnet som tas ut från 

systemet bör förväntas vara förändrad (kan både vara bättre eller sämre kvalitet) än det vatten som 

tillfördes grundvattensystemet. De kemiska reaktioner som kan ske i systemet kommer att bero på 

redox-förhållanden, pH, mikrobiell aktivitet, vilka mineraler som finns tillgängliga samt halten 

organiskt material. På grund av grundvattnets förhållandevis långa uppehållstid i systemet kommer en 

kemisk jämvikt ha hunnit uppstå i det ursprungliga grundvattnet. När då vatten med en annan 

sammansättning av lösta ämnen adderas till systemet kommer kemiska reaktioner uppstå för att 

motverka de obalanser som det tillsatta vattnet skapat i systemet. Att ha förståelse för de processer 

som kan ske i det grundvattenbildanade systemet är nödvändigt för att kunna bedöma om systemet är 

lämpligt att använda för ändamålet. Samt för att slippa överdriven postbehandling av vattnet som kan 

bli kostsamt (Page, et al., 2018). 

2.3 Föroreningstransport 
Advektion, adsorption och biologisk nedbrytning är viktiga fysikaliska, kemiska och biologiska 

reaktioner som bör beaktas vid föroreningstransport i grundvatten. Att matematiskt beskriva dessa 

processer är dock svårt då de är svåra att mäta i ett grundvattensystem, framförallt är de biologiska 

processerna svåra att mäta (Aniszewski, 2017). Det har observerats att föroreningstransport kan 
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påverkas av graden biologisk nedbrytning samt adsorptionsprocesser i marken (Kim, 2005). 

Föroreningar som löst sig i grundvatten kan transporteras med grundvattnet och antas då följa 

vattenpartiklarnas hastighet, den linjära hastigheten, se ekvation 2-2  (Schwartz & Zhang, 2003).  

𝑣 =
𝑞

(
𝑣𝑣
𝑣𝑡

)
=  

𝑞

𝑛𝑒
  Ekvation 2-2. 

 v är linjära hastigheten [m/s] 

 vv volym av sammanhängande porer [m3] 

 vt total volym [m3] 

 ne effektiv porositet [-] 

I ett långt tidsperspektiv bör man anta att en förorening som ligger i den omättade zonen förr eller 

senare kommer röra sig till grundvattnet. Hur snabbt transporten sker påverkas av jordarternas 

hydrauliska konduktivitet i området och föroreningarna kommer tendera att röra sig genom det 

material med högst hydraulisk konduktivitet. Att exakt beskriva en förorenings spridningshastighet 

och dess utbredning är svårt. Det handlar snarare att få kunskap om en föroreningsspridning sker och 

storleksordningen på transporttid och massa som kan transporteras (Naturvårdsverket, 1999).  

2.3.1 Advektion och dispersion 
Transport av föroreningar med grundvatten genom poröst medium beskrivs med advektion – 

dispersionsekvationen (ADE). Massflödet av ett löst ämne in och ut ur en volym beräknas och den 

totala massan löst ämne antas vara konstant.  

Advektion är flödet som sker med medel linjära hastigheten, v (Ekvation 2-2). När lösta ämnen 

rör sig igenom ett poröst media, bildas vattenströmmar som transporterar lösta ämnen. 

Vattenströmmarna tar olika vägar runt mineral i markprofilen och lösta ämnen kommer därför 

transporteras med olika hastigheter, även kallat dispersion. Lösta ämnen kommer även påverkas av 

diffusion det vill säga att det lösta ämnet sprids genom att det rör sig dit ämnets koncentration är lägre. 

Dispersionsflödet, JD är en linjär funktion som beror av en koncentrationsgradient och kan beskrivas 

med ekvation 2-3.  

𝐽𝐷 = −𝐷
𝑑𝐶

𝑑𝑥
    Ekvation 2-3.  

Där C är det lösta ämnets koncentration, D är dispersionskoefficienten [L2 T-1] och x är distansen [L].  

Då lösta ämnens spridning på grund av diffusion är betydligt mindre än spridningseffekterna på 

grund av dispersion är det inte nödvändigt att inkludera diffusionskoefficienten i ekvationen. Effekten 

av diffusion antas inkluderas i ekvation 2-3 (Shaw, Beven, Chappel, & Lamb, 2011). Det 

longitudinella flödet för ett löst ämne med både advektion och dispersion kan beräknas med ekvation 

2-4,   

𝐽𝑥 = 𝑞𝑥𝐶 + 𝑛𝐷𝐿
𝑑𝐶

𝑑𝑥
   Ekvation 2-4.  

Där n är porositeten, DL är den longitudinella dispersionskoefficienten, vx är den linjära hastigheten (se 

ekvation 2.2).  

Det sker även transversell dispersion, generellt är den transversella dispersionen mindre än den 

longitudinella dispersionen. ADE ekvationen kan då beskrivas som i ekvation 2-5. 

𝑛
𝜕𝐶

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
 (𝑛𝐷𝐿

𝜕𝐶

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑛𝐷𝑇

𝜕𝐶

𝜕𝑦
) −

𝜕

𝜕𝑥
(𝐶𝑞𝑥)       Ekvation 2-5. 
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Där DT är den transversella dispersionskoefficienten, x är flödesriktningen och y är vinkelrätt mot 

flödesriktningen x.  

Dispersionskoefficienterna för grundvattensystem anses vara funktioner av den linjära hastigheten 

och beräknas med ekvation 2-6 och ekvation 2-7.   

𝐷𝐿 = 𝛼𝐿
𝑞𝑥

𝑛
  Ekvation 2-6 

Och 

𝐷𝑇 = 𝛼𝑇
𝑞𝑥

𝑛
  Ekvation 2-7 

αL och αT varierar med det porösa materialets egenskaper (Shaw, Beven, Chappel, & Lamb, 2011). 

2.3.2 Massförlustprocesser 
Till skillnad från antagandet i ekvation 2-4 och 2-5 för advektion och dispersion där massan antogs 

vara konstant, sker det i verkligheten ofta en massförlust under lösta ämnens transport genom poröst 

media. Massförlust för metaller kan ske genom adsorption till mineralytor och kemiska processer. Att 

alla porer i marken inte är vattenfyllda samt att lösta ämnen tar sig in i porer som är immobila och 

därmed hålls kvar leder också till massförlust (Shaw, Beven, Chappel, & Lamb, 2011).  

Reaktioner som kan påverka massan av bly, koppar och zink 

Den vanligaste transporten av metaller i mark är som komplexbundna eller som fria joner 

(Naturvårdsverket, 2006). Till skillnad från andra föroreningar kan inte metaller brytas ner till helt 

andra ämnen när de rör sig genom mark och vattensystemet. På grund av de komplexbindande 

processerna som sker kommer alla metaller inte utlakas på en gång, så koncentrationen i grundvatten 

och närliggande ytvatten kan vara låg även om det över tid kommer utlakas en stor mängd metaller 

(Naturvårdsverket, 2006).    

Utfällning 

Utfällning av metaller är möjligt när det finns tillräckligt höga koncentrationer av en metall löst i 

vattnet i marken. Hur löslig ett ämne är anges av löslighetsprodukten Ks och för att en metall ska fällas 

ut måste koncentrationen i markvatten minst vara lika stor som Ks. När anaeroba och reducerande 

förhållande råder är sulfidgrupper mycket effektiva på att binda till sig metaller och så länge 

reducerande förhållanden råder kommer sulfiderna bestå. Benägenheten att bilda sulfider för de 

studerade metallerna är högst för Cu2+ och minskar i fallande ordning för Pb2+ och Zn2+. Vid pH över 7 

kan även karbonatgrupper binda metaller som zink, koppar och bly, samt att bly kan binda till fosfat 

om dessa finns i höga koncentrationer. När pH är> 8 kan koppar, zink och bly bilda oxider och 

hydroxider om koncentrationen av hydroxidjoner är tillräckligt hög. Finns löst organiskt kol, DOC, i 

höga halter i vattnet kommer dock utfällningen minska, då DOC är med och ”tävlar” om att binda till 

metallerna (Naturvårdsverket, 2006).  

Adsorption 

Adsorptionsprocessen innebär att ett ämne binder till en yta när det råder jämvikt mellan andelen löst i 

vattnet och andelen bundet till en yta. Blir koncentrationen av ämnet i markvattnet för låg kommer 

desorption, metallen löser sig i vattnet, ske för att jämvikt ska uppstå. Adsorption-

desorptionsprocesser sker antingen genom jonbyte eller komplexbindning. För metaller är 

komplexbindning den viktigaste adsorptionsprocessen. Vid jonbyte kommer en positiv metalljon 

bindas till en negativt laddad yta som lermineral eller hummusämne. Vid komplexbindning bildar 

metalljoner ett komplex med partikelytornas hydroxidgrupper eller humusämnenas karboxylgrupper. 

När det är höga pH förhållanden kommer katjoner lättare adsorberas än vid lågt pH. Koppar- och 

blyjoner i form av Cu2+ och Pb2+ komplexbinder starkt i jord medan zinkjoner, Zn2+ komplexbinder 

svagt i mark (Naturvårdsverket, 2006). Tack vare att koppar, zink och bly i vattenfasen kan adsorberas 
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till mineralytor reduceras spridningen av dessa föroreningarna. En metalls fördelning mellan mängd 

fastlagd och mängd löst ämne anges av fördelningskoefficienten, Kd.   

Syra- basreaktioner 

Reaktion sker mellan en syra och bas där antingen en vätejon, H+, avges eller tas upp. Koncentrationen 

av H+ i grundvattnet bestämmer dess pH-värde och påverkar flera processer. Vid lågt pH är flera 

metalljoner lösta i vatten, medan metalljoner tenderar att fällas ut vid högt pH. Det kan ha betydelse 

för metallers rörlighet i vatten (Schwartz & Zhang, 2003).  

Oxidation- reduktion reaktioner 

Redoxreaktioner är väldigt viktiga för att påverka geokemin i naturliga grundvatten. Reaktionerna 

involverar elektronöverföringar och styrs av mikroorganismer som agerar katalysator. Koppar och bly 

kan delta i redoxreaktioner i vatten. Redoxpotentialen i vatten och mark kan mätas i EH som är den 

uppmätta elektrod potentialen. Eftersom redoxreaktioner sköts av mikroorganismer beror reaktionerna 

på antalet mikroorganismer och om de lätt kan metabolisera föreningen. Redoxreaktioner har påverkan 

på metalljoners rörlighet i vatten, metaller kan t.ex. binda till svavelgrupper. I ett reducerande system 

binds majoriteten av metaller till svavel och bildar metallsulfider som faller ut och metallen försvinner 

från systemet (Schwartz & Zhang, 2003). 

2.4 Deponier och utlakning av föroreningar 
Att gräva ner material och avfall eller att lägga det på en deponi är bland dem vanligaste sätten att göra 

sig av med avfall och material. Det förstnämnda tillvägagångssättet är dock inte tillåtet i Sverige, även 

om det förekommit tidigare. År 2001 trädde deponeringsförordningen (2001:512) i kraft som ställer 

krav på att deponierna ska ha skyddande åtgärder för sin omgivning. Det är åtgärder som att lakvatten 

ska samlas upp samt att deponin ska sluttäckas när den inte längre brukas. Äldre deponier som inte 

omfattas av deponeringsförordningen (2001:512) och där åtgärder för att minska påverkan inte 

vidtagits, kan ha stor effekt på sin närmiljö (Naturvårdsverket, 2018).  

Enligt Naturvårdsverket (2018) finns det tusentals äldre deponier i Sverige som kan utgöra en risk för 

miljön i sin närhet. En deponi uppvisar ofta en stor heterogenitet med avseende på vad för avfall som 

dumpats och dess rumsliga utbredning i deponiområdet. Därav gäller detsamma för vilka föroreningar 

som kan påträffas och vart dem kan påträffas i en deponi. Föroreningar som är vanligt förekommande i 

äldre deponier är metaller, PAH:er, klorerade - och icke klorerade lösningsmedel, fenoler och olja 

(Naturvårdsverket, 1999). I en deponi kommer det ske nedbrytning av avfall genom kemiska och 

biologiska processer. Beroende på föroreningsslag och ålder på deponin kommer föroreningen 

antingen stanna kvar i marken genom att den binds till material eller lakas ut med nederbördsvatten.  

2.4.1 Lakvatten 
Lakvatten är enligt definition ”vätska, som efter att ha varit i kontakt med avfallet lämnar en deponi, 

eller som innehålls i en deponi” (SGI, 2011). Majoriteten av lakvatten utgörs av nederbördsvatten som 

passerat igenom deponin och då kan föra med sig de ämnen som är lösta i markvattnet. Hur mycket 

lakvatten som bildas från en deponi beror av en mängd faktorer som: vilket avfall som deponerats och 

hur avfallets struktur, kapillaritet och hydrauliska konduktivitet, vilken nedbrytningsfas deponin är i, 

hur stor deponins area utgör, deponeringstekniken, vatteninnehållet för avfallet, nederbördsmängd 

över deponin, topografi, mängd vegetation och hur stor ytavrinningen och dräneringen är. Flera studier 

av gamla deponier har påvisat att föroreningar transporterats med lakvatten från deponin till 

närliggande grundvatten (Longe & Enekwechi, 2006; Ogundiran & Afolabi, 2008; Aljaradin & 

Persson, 2014; Flyhammar, 1997).  

Vanliga föroreningar som kan hittas i lakvattnet från deponier är bly, kadmium, krom, koppar, 

zink, nickel samt aromatiska kolväten och organiska klorföreningar (SGI, 2014).  Anshu & Paulraj 

(2014) har observerat att lakvatten från en deponi är giftigt för vete i höga doser och inhiberade 

groningen. Det tyder på att även andra växter och organismer kan påverkas negativt om de utsätts för 

höga doser av lakvatten (Anshu & Paulraj, 2014). Flyhammar (1997) observerade ett samband för 
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vilka former av metaller som dominerade i lakvattnet efter 20 år av anaeroba förhållanden. Majoriteten 

av metallerna utgjordes av former som inte var reaktiva. De reaktiva och tillgängliga formerna av bly 

uppskattades till ca 5 % av den totala halten blymetall. För koppar och zink var de reaktiva och 

tillgängliga formerna högre och utgjordes av ca 15 % respektive ca 50 % av den totala halten av 

respektive metall. 

 

2.4.2 Deponins faser 
 På grund av en deponis heterogena natur kommer olika områden av deponin vara olika faser i 

nedbrytningsprocessen. Avfallet i en deponi kan påverkas av de kemiska och biologiska processer som 

sker i en deponi.   

Initialt i en deponis nedbrytning sker en aerob process där mikroorganismerna som bryter ner 

organiskt material förbrukar syre. Första fasen varar några dagar och sker främst i ytan. Deponin går 

sedan in i den anaeroba fasen, inledningsvis sker syrabildande reaktioner som sänker pH i deponin till 

runt 5–6. pH värdet kommer sedan sänkas ännu mer utav ättiksyrabildande reaktioner. När pH är lågt 

resulterar det i att vissa metaller kan utlakas i stor utsträckning. Deponin går sedan in i en 

metanbildande fas. Metangasbildande bakterier som lever under anaeroba förhållanden tar då över 

nedbrytningen och använder ättiksyran som substrat. Den metanbildande fasen kan pågå i över 100 år 

och gör att pH ökar i marken och metallernas rörlighet minskar (SGI, 2011). Flyhammars (1997) 

studerade en deponi som varit ur bruk i 20 år. Vid studien observerades det att ostabilare former av 

metaller, t.ex. oxider och hydroxider, som är känsliga för redox-förhållanden minskar med tiden, 

medan andelen metaller bundna till karbonater och sulfider ökar när en deponi går in i den anaeroba 

fasen. Den sista fasen är den humusbildande fasen där syre förbrukas, de substrat som är kvar är nu så 

nedbrutna att de metanbildande bakterierna inte kan fortsätta sin nedbrytning. Syre kan diffundera ner 

i deponins översta lager och oxidationsprocesser kan ske igen. Humusämnen och metallsulfider kan då 

oxideras. I början av fasen är majoriteten av metallerna i deponin bundna till humusämnena eller 

metallsulfiderna. Om oxidering av dessa sker finns en risk att metallerna blir lösta i vattnet och lakas 

ut (SGI, 2011).     

2.5 Bly, koppar och zink 
Bly, koppar och zink hittades i förhöjda halter i vid markundersökningarna av rullstensåsen. Dessa 

ämnen är därför av intresse för att undersöka vidare med avseende på hur föroreningstransporten av 

dessa ämnen skett samt i hur stor utsträckning en spridning skett och kan ske. Att metaller som bly, 

koppar och zink lakas ut från deponier är inte ovanligt (Naturvårdsverket, 2018 b). Koppar och zink 

kan användas i träimpregnering, medan bly tidigare har använts i bensin och används i färg och i 

teknikprodukter (Naturvårdsverket, 2006). Metaller kommer röra sig långsammare än grundvattnet på 

grund av adsorptions- och fällningsprocesser som kommer ske under vägen. Metaller som en gång 

fällts ut kan även adsorberas och de adsorberade metallerna kan adsorberas. På så vis kan metaller 

påverka ett grundvattensystem långt efter att nya metaller tillförts systemet (Naturvårdsverket, 2006).  

Koppar och zink är viktiga för enzymer i kroppen och är essentiella mineral, som behövs för att 

alla kroppens funktioner ska kunna fungera (Livsmedelsverket, 2018; Livsmedelsverket, 2015). Dock 

kan zink och koppar i för höga nivåer vara skadligt både för människor och för vattenlevande 

organismer (Livsmedelsverket, 2018; Naturvårdsverket, b 2017). Zink används ofta för att motverka 

rost och skydda andra metaller genom att dessa galvaniseras (Naturvårdsverket, 2017 b). Koppar finns 

alltid i viss utsträckning i dricksvatten eftersom vattenledningar består utav koppar. Enligt 

Livsmedelsverket (2015) är dock risken att få i sig för mycket koppar från dricksvatten låg. Ett 

långvarigt för högt intag av koppar kan orsaka skador på levern, i den akuta fasen är det risk för 

irritation av mag-tarmkanalen (Livsmedelsverket, 2015). Förutom att koppar kan spridas från 

deponier, sprids koppar med luften från bilars bromsbelägg (Naturvårdsverket, 2017 a). Bly är 

däremot ett mineral som inte är essentiellt.  

Bly kan hämma syntesen av hemoglobin hos människor och hämma hjärnans utveckling hos 

foster om gravida kvinnor får i sig även låga mängder bly. För vuxna är det större risk att njurarna tar 
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skada och att blodtrycket höjs (Livsmedelsverket, 2018 b). Höga halter av bly i grundvatten kan göra 

det hälsovådligt och olämpligt att använda till dricksvatten. Vattenlevande organismer kan bli negativt 

påverkade vid halter av 1,0 µg bly/l (SGU, 2013). Bly har en långsam rörlighet i marken då metallen 

har en stark benägenhet att adsorbera till humusparticklar, lermineral och järn – och manganoxider. 

Vid lågt pH eller väldigt högt pH har bly en högre rörlighet, även bly bundet till mineral kan 

transporteras med grundvattnet (SGU, 2013).  

Koppar och zink kan naturligt finnas i låga halter i grundvatten, förekommer förhöjda halter beror 

det dock oftast på en yttre påverkan. Formerna av koppar och zink som hittas i grundvatten är 

framförallt som tvåvärda joner eller komplexbundna till organiskt material. Adsorption till 

humusämnen är också vanligt för zink, men vid lågt pH blir zinkjoner lätt utbytta mot aluminium- och 

vätejoner och blir då lösta i vattnet istället (SGU, 2013). Koppar kan också adsorberas till 

humusämnenas karboxylgrupper. Eftersom humusämnen både kan finnas lösta i vatten och 

aggregerade, bidrar dem i den första formen till att metaller blir lösta i vatten och i den andra formen 

till att hålla fast metallerna i marken (Naturvårdsverket, 2006).     

3. Metod  

3.1 Inledning 
En områdesbeskrivning gjordes för det modellerade området för att få en förståelse för geologin och 

hydrologin i området. Vidare har det även undersökts hur den rådande föroreningssituationen ser ut. 

Områdesbeskrivning har använts vid framtagandet av den konceptuella modellen, samt för den 

numeriska hydrogeologiska modellen som beskriver grundvattenflödet i området. Den rådande 

föroreningssituationen av zink, bly och koppar har använts för att utveckla masstransportmodellen 

över området.  

3.2 Områdesbeskrivning 
Området för den tilltänkta infiltrationsanläggningen är belägen i en rullstensås i Stockholmsområdet 

som där delar tidigare använts som sand-och grustäkt. Området av störst intresse är området för 

infiltrationsanläggningen, rullstensåsen och uttagsbrunnarna som är avsevärt mindre än det valda 

modellområdet. För att lätt kunna skilja på dessa kommer området för infiltrationsanläggningen kallas 

för ”anläggningsområdet” och hela det modellerade området för ”modellområdet”. 

Infiltrationsområdet har delats upp i ”övre ytan” och ”nedre ytan” utefter de provtagningar som utförts, 

se figur 2-1. Modellområdet består utav skog i den södra delen, förutom där infiltrationsområdet är 

planerat, och fält med odlad mark vid de områden med lera som överlagrar rullstensåsen, se figur 1 

och figur 3. I modellområdet finns ett fåtal byggnader, som främst är belägna i den östra delen. 

3.2.1 Geologi 
Berggrunden för modellområdet utgörs av Svekofenniderna (Forsberg, 2008), en prekambrisk 

bergskedja som bildades för 1,8-2 miljarder år sedan. De dominerande bergarterna i området är gnejs, 

granodiroit-granit och gråvacka, gnejser som hittas i området har genomgått en omkristallisering och 

är framförallt av sedimentärt ursprung. Gnejserna i området har en vattenföring som är låg, <600 l/h 

(Persson, 2008).  Brunnsdata från Sveriges geologiska undersökning, SGU, påvisade att en del av 

brunnarna i modellområdet, på upp till 280 meters djup, ej var vattenförande. Svensk 

Kärnbränslehanterings (SKB) undersökning för ett område i Nyköping påvisade hydrauliska 

konduktiviteter i storleksordningen 1 x10-9 för bergarten granodiorit (SKB, 1997), som är en av de 

dominerande bergarterna i modellområdet. I modellområdet finns sprickzoner i form av plastiska 

skjuvzoner som sträcker sig i både östvästlig och även i nord-sydlig riktning (SGU b, 2018). 

Skjuvzoner är komplexa sprickor och kan antingen vara kraftigt vattenförande, men vid stark vittring 

eller om sprickorna blir lerfyllda kan vattenflödet bli obefintligt i sprickorna (Kärnavfallsrådet, 2001). 

Vissa av sprickzonerna sträcker sig ut i närliggande ytvatten, således kan grundvattnet i sprickzonerna 

vara i kontakt med ytvattnet.  
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En deformationszon uppstår när berggrunden på båda sidor om zonen förflyttar sig i relation till 

varandra, deformationszonen är en svaghetszon i berggrunden. En plastisk deformationszon uppstår 

när rörelserna sker under varma förhållanden och djupt i berggrunden, en plastisk omvandling av 

bergarterna sker. Uppstår sprickzonen i ytligare lager där temperaturen är låg sker en mekanisk 

sprickning av berggrunden, som då kallas spröd deformationszon eller sprickzon (Wik, Stephens, & 

Sundberg, 2004). SGU:s brunnarkiv påvisade även att de existerande brunnarna i modellområdet 

belägna närmast sprickzoner inte var vattenförande trots ett djup på över 200 meter.  

Jordarter som påträffats i modellområdet var morän, postglaciallera, glaciallera, postglacialsand, 

gyttjelera samt isälvsavsättningar. Anläggningsområdet består till största del av isälvssediment och 

postglaciallera se figur 2-1. Isälvsavsättningarna i söder där höjden är stor visar sig rullstensåsen som 

en åsrygg. Vid lägre höjdförhållanden, t.ex. vid norra delen finns en sprickdal där rullstensåsen 

överlagras av lerlager med en mäktighet som uppskattats till ca 15 meter (Johanson & Djurberg, 

2016).   

 
 
Figur 2-1. Jordarterna i modellområdet och där vattentillgången är över 125 l/s antas motsvara isälvssedimentens 

utbredning under leran. Kartan är skapad i ArcMap 10.4.1 och baserad på data från (SGU d. , 2018; SGU c., 2018). Två 

tvärsnittsektioner är utmärkta, en i riktningen väst – öst och den andra i riktningen söder – norr. Tvärsektionerna kan ses i 

Figur 2-4. A visar jordarterna i hela modellområdet; B är in zoomning för anläggningsområdet och C visar 

infiltrationsområdet som delas upp i övre ytan=röd och nedre ytan= rosa.  

 

Information om jordlagerföljden och dess mäktighet har tillhandahållits av SGU. SGU:s 

jordlagerföljder baseras på insamlade data från markundersökningar utförda av olika aktörer samt från 

sina egna jordarts-och grundvattenkarteringar, se figur 3 (SGU, 2018 a). För modellområdet finns flera 

A 

B 

C 
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punkter där jordlagerföljden undersökts. Enligt undersökningarna uppgår lera och silt i de östra 

delarna till en mäktighet på 10–20 meter med underliggande berg eller morän. En undersökning av 

jordlagren västerut tyder på att lera och silt lager med en mäktighet på cirka 20 meter överlagrar berg 

eller morän. Där isälvsavsättningarna kommer upp i dagen i söder visar undersökningar på en cirka 20 

meters mäktighet av grus och sand.  Tre undersökningar har gjorts för isälvsavsättningarna under 

lerlagret och visar på en mäktighet av grus och sandavlagringar mellan 11–25 meter och en total 

mäktighet för jordlagren på ca 40 meter. Varav den västra borrpunkten visar 11 meters mäktighet och 

den ”mellersta” och den östra båda visar en mäktighet på cirka 25 meter. Figur 2-1, figur 2-4: A-B och 

figur 2-3 visar att lera hittas främst i dalgångarna, medan tunna täcken av morän och berg i dagen 

återfinns i studieområdets ytterområden (SGU, 2018 a).  

Morän bildades när is under Sveriges senaste inlandsis plockade upp underlaget som berg och 

avlagringar den passerade. Detta material transporterades och avsattes sedan, morän är osorterad, 

vilket innebär att den består av flera kornstorlekar, ofta silt, sand och grus (Eriksson, Dahlin, Nilsson, 

& Simonsson, 2011). Moräntäcket är ofta tunt i Stockholmsområdet, detta åskådliggörs även i 

jordartskartor över studieområdet, se Figur 1 (SGU, 2018 d). Morän kan i de ytligare lagren om de är 

grovkorniga ha en relativt god genomsläpplighet, i de djupare lagren är de ofta väldigt tätpackade och 

har dålig genomsläpplighet (Eriksson, Dahlin, Nilsson, & Simonsson, 2011). Isälvsavsättningarna 

avsattes av de älvar av smältvatten som bildades under isen då inlandsisen smälte, isälvsavsättningarna 

domineras framförallt av grus och sand och saknar finkorniga material och karaktäriseras av hög 

genomsläpplighet. De finare partiklarna som ler och silt avsattes på dåtidens havsbottnar, som i och 

med landhöjningen i dag är ovanför vattenytan och utgörs av glaciallera och silt. Vid platser som var 

utsatta för mycket vågrörelser eroderade glacialleran ofta och avsattes som postglaciallera på djupare 

bottnar, därför hittas postglaciallera ofta i djupa dalar och överlagrar glaciallera (Eriksson, Dahlin, 

Nilsson, & Simonsson, 2011). Detta kan även observeras för modellområdet. Där lera hittas i dalen 

medan framförallt morän och berg i dagen finns i områdena med hög höjd, se figur 2-1 och figur 2-2.    
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Figur 2-2. Jordlagrens mäktighet i modellområdet. Kartan är skapad i ArcMap 10.4.1 och är baserad på underlag från 

(SGU a. , 2018). Den röda pilen visar det generella flödet för grundvattnet enligt SGU.  

3.2.2 Hydrologi och hydrogeologi  
Rullstensåsen grundvattentillgång är uppskattad som stor med värden över 125 l/s (SGU c, 2018). 

Hela grundvattenmagasinet har en area på 2 km2 (VISS, 2018) . Då grundvattenmagasinet fortsätter i 

närliggande ytvatten, som ligger norrut, ingår inte hela grundvattenmagasinet i studieområdet. 

Rullstensåsen fortsätter även söder om modellområdet men grundvattenmagasinet avgränsas i söder av 

en grundvattendelare, se figur 4. Vid tidigare undersökningar har grundvattenmagasinet visat sig vara 

lämpligt för artificiell grundvattenbildning. Studieområdet och den del av grundvattenmagasinet som 

kan komma att användas för den artificiella grundvattenbildningen avgränsas i norr av ytvatten och i 

söder av en grundvattendelare (Johanson & Djurberg, 2016). Tidigare utförda borrningar visar på en 

mäktighet om 11–15 meter för sand och grusavlagringar i den sydöstra delen av isälvsavsättningarna, 

där det kan bli aktuellt att anlägga infiltrationsanläggningen. Tidigare fanns uttagsbrunnar i de delar av 

isälvsavsättningarna som överlagras av lera, dessa hade då en kontinuerlig uttagskapacitet på 30 l/s.  
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Figur 2-3. Genomsläppligheten och grundvattentillgången i modellområdet. Kartan är skapad i ArcMap 10.4.1 och baserad 

på data från (SGU, c, 2018). Den röda pilen visar SGU:s angivna grundvattenflöde i området.  

3.2.2.1 Hydraulisk konduktivitet 

Inga pumptester har utförts i området. Men för att uppskatta den hydrauliska konduktiviteten i berg för 

modellområdet har en Excel modell använts, modellen är utvecklad för WSP (internt material). 

Modellen bygger på att en storskalig hydraulisk konduktivitet, K3D, se ekvation 3-1, beräknas för 

respektive population, där populationen delas in med avseende på djup (Lissel, 2017). En 

medelkonduktivitet för varje brunn beräknades utifrån data om brunnens uttagskapacitet, 

tillhandahållen av SGU, dessa brunnar grupperades sedan med avseende på djup.  

𝐾3𝐷 = 𝐾𝑔 𝑒
𝜎𝑙𝑛𝐾

2/6

    Ekvation 3-1  

Där Kg är det geometriska medelvärdet för hydraulisk konduktivitet och σlnK är den logametriska 

standardavvikelsen.  

De beräknade hydrauliska konduktiviteterna för respektive brunn plottas i en graf, där även 

hydrauliska konduktiviteternas värden för djupavtagande i berg beräknas med Kber, se ekvation 3-2. 
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För att beräkna djupavtagandet för hydrauliska konduktiviteten varieras konstanterna C och L så att 

Kber, passas till hydrauliska konduktiviteterna för de olika brunnarna. Då flera värden på konstanterna 

kan ge en bra passning av Kber, görs även en bedömning av Kber rimlighet på större djup (Lissel, 2017).    

Kber =CdL    Ekvation 3-2  

Där C är en konstant som ansätts så att ett representativt värde uppnås för det ytliga berget; d är djupet 

från markytan och L är en konstant för trenden djupavtagande.   

Tabell 3-1. Beräknade K-värden, med ekvation 3-2 för respektive djup, d.  

d, djup Kber 

 [m]  [m/s] 

20 7E-08 

30 3E-08 

40 2E-08 

50 2E-08 

75 8E-09 

100 5E-09 

140 3E-09 

180 2E-09 

280 1E-09 

280 1E-09 

 

Enligt SGU:s brunnsarkiv var flera av brunnarna i modellområdet inte vattenförande, trots 

borrdjup på cirka 200 meter. Detta begränsade data för K värden i modellområdet. I detta faller 

delades brunnarna in i följande populationer, <100 meter, >100 meter och >200 meter, den tillgängliga 

data var dock ojämn fördelad över djupet. Totalt fanns 11 brunnar, varav sju stycken brunnar på >200 

meter och endast två stycken brunnar för de respektive grupperna >100 meter och <100 meter. Det 

resulterade i svårigheter att statistiskt säkerhetsställa att populationen uppfyller modellens krav på 

normalfördelning.  Med bakgrund av det begränsade dataunderlaget och dess fördelning med avseende 

på djup, bör resultatet för de djupavtagande hydrauliska konduktiviteterna, se tabell 3-1, ses mer som 

vägledning för magnituderna på de hydrauliska konduktiviteterna. 

3.2.2.2 Grundvattenbildning 

Årsmedelnederbörden för modellområdet mellan 1970 - 2016 beräknades till 604 mm (SMHI, 2018). 

Den årliga medeltemperaturen mellan 1970 – 2016 var 6,7° C (SMHI luftwebb, 2018). Från den årliga 

medeltemperaturen och medelnederbörden för modellområdet har sedan evapotranspirationen 

beräknats med Turc’s ekvation, se ekvation 3-3. 

𝐸𝑡 =
𝑃

√0.9+ [
𝑃

𝐿
]

2
   Ekvation 3-3. 

Där Et är medelevapotranspirationen i mm/år; P är medelnederbörden i mm/år; L =300 + 25T + 0,05T3 

mm och T är den årliga medeltemperaturen i C.  

Grundvattenbildningen i området kan då maximalt vara 220 mm/år, och har beräknats genom att 

ta medelnederbörden minus medelevapotranspirationen.   

3.2.3 Rådande föroreningssituation 
Markundersökningar utförda av WSP vid anläggningsområdet påvisade att material och avfall som 

täckts över förekommer på platsen (WSP, 2017). Analys av markproverna påvisade förhöjda halter av 

vissa metaller samt PAH:er, alifater och aromater. Vid Länsstyrelsens inventering av förorenade 
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områden blev även den tilltänkta platsen för infiltrationsanläggningen identifierad som ett potentiellt 

förorenat område med avfallsdeponi som den primära branschen (WSP, 2017).  

Markundersökningar utfördes även med skruvborr för 6 punkter där prov uttogs halvmetersvis ner 

till 12 meter. Metallanalyser utfördes på 48 markprover, de flesta metallanalyser visade resultat under 

eller i nivå med KM. Men vissa markprover påvisade kopparhalter, blyhalter och zinkhalter över KM 

(WSP, 2017). Tabell 3-2 visar de uppmätta medelhalterna och maxhalterna från 

markundersökningarna för infiltrationsområdet. Vid provtagningen delades infiltrationsområdet upp i 

två områden ”övre ytan” samt ”nedre ytan”.  
Tabell 3-2. Observerade halter av bly, koppar och zink vid infiltrationsområdet som delats upp i två områden, nedre ytan och 

övre ytan. Gränserna för KM och MKM anges även för respektive ämne. 

 Bly Koppar Zink 

Nedre ytan medel (mg/kg 
TS) 10.8 16.1 41.9 

Nedre ytan max (mg/kg TS) 20 24 56 

Övre ytan medel (mg/kg TS) 86.6 96.4 90.2 

Övre ytan max (mg/ kg TS) 370 890 280 

KM (mg/ kg TS) 50 80 250 

MKM (mg/ kg TS) 400 200 500 

 

3.3 Modelleringsverktyg 
Nedan kommer de betydande principerna för modelleringsverktygen som använts i studien beskrivas. 

För att simulera grundvattenflödet användes det väl använda modelleringsverktyget MODFLOW samt 

efterbehandlingsverktygen MODPATH och MT3DMS. Både MODPATH och MT3DMS använder det 

simulerade grundvattenflödet i MODFLOW som input för sina respektive simuleringar. MT3DMS 

använder även MODPATHs simulerade flödesriktningarna och hastighet för vattnet som input för 

simulering av masstransporten. För att kunna beräkna grundvattenflödet och grundvattennivåerna 

kräver MODFLOW att varje cell har ett angivet värde för hydraulisk konduktivitet, K, för de tre 

riktningar (x, y z) grundvattnet antas kunna röra sig i. Vidare krävs det att varje cell har angivet 

porositeten, n; effektiva porositeten, ne; specifik magasinkoefficient, Ss, och vattenavgivningen, Sy, för 

att MODPATH ska kunna beräkna hur lång tid det tar för en vattenpartikel att nå en målcell. 

3.3.1 Hydrogeologisk flödesmodell  

En hydrogeologisk modell kan användas för att beskriva ett verkligt system genom att lösa ekvationer 

för grundvattenflödet. Grundvattnet antas kunna flöda i tre dimensioner, där man tänker sig att en 

volym av jordprofilen utgörs av en låda med lika långa sidor. Ekvation 2-8 är applicerbar för en volym 

av jordprofilen med representativa egenskaper och antaganden om att: de sex ytorna representeras av 

x1, x2, y1, y2, z1 och z2 och att flödet för vattenmassan kan beskriva med Mx1, Mx2, My1, My2, Mz1 och 

Mz2. 

𝑀𝑥1 −  𝑀𝑥2 +  𝑀𝑦1 −  𝑀𝑦2 +  𝑀𝑧1 −  𝑀𝑧2 =  
𝜕

𝜕𝑡
 (𝑛𝜌𝑤∆𝑥∆𝑦∆𝑧) Ekvation 2-8  

Där n är porositeten, ρw är vätskan densitet [ML-3] och ΔX, ΔY och ΔZ representerar den respektive 

massförändringen i X, Y och Z led. Mi representerar massflödet av vatten i riktning i och beskrivs som 

𝑀𝑖 =  𝜌𝑤𝑞𝑖∆𝑆𝑖, där qi är Darcy hastigheten för enhet i (i=x, y och z) och ΔSi är arean som är vinkelrät 

mot vattenflödet i.   

Genom att kombinera nettoflödena i x, y och z led med förändringen i vattenhållande förmåga per 

tidsenhet, samt med antagandet att vätskans densitet inte varierar rumsligt kan densiteten exkluderas. 

Den slutliga ekvationen för grundvattenflöde vid mättade förhållande kan då beskrivas med ekvation 

2-9. 
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𝜕

𝜕𝑥
 (𝐾𝑥  

𝜕ℎ

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
 (𝐾𝑦  

𝜕ℎ

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
 (𝐾𝑧  

𝜕ℎ

𝜕𝑧
) − 𝑊 = 𝑆𝑠

𝜕ℎ

𝜕𝑡
 Ekvation 2-9  

Där Ss är specifik lagring och h är grundvattennivån, W räknar med flödet från pumpning, 

grundvattenbildning eller andra sänkor och tillgångar, 𝜕𝑡 är tidsförändringen. 

3.3.1.1 MODFLOW 

 Den första versionen av MODFLOW utvecklades av McDonald och Harbaugh (1984) och flera 

versioner har utvecklats sedan dess. Ekvationen för grundvattenflöde, ekvation 2-9, kan inte lösas 

analytiskt förutom i enkla system. Den måste istället lösas numeriskt, med en mjukvara (Harbaugh, 

2005).  Versionen MODFLOW – NWT valdes för simulering i den här studien. MODFLOW – NWT 

är en version som bygger på standardversionen MODFLOW 2005. Men med skillnaden att de icke 

linjära ekvationerna för grundvattenflöde blir lösta med Newtonmetoden istället för Picardmetoden. 

Newtonmetoden ska bättre kunna hantera när grundvattennivån fluktuerar upp och ner över flera lager 

i en simulering (Niswonger, Panday, & Ibaraki, 2011). När samma system har modellerats med både 

versionerna MODFLOW – NWT och MODFLOW 2005 har MODFLOW – NWT gett en lägre 

diskrepans mellan inflöde och utflöde i modellen samt att celler som blev torra i simuleringen med 

MODFLOW 2005 inte var torra i simuleringen med MODFLOW – NWT (Niswonger, Panday, & 

Ibaraki, 2011).  

I MODFLOW används den finita differensmetoden, där systemet beskrivs av finita diskretiserade 

punkter i tid och rum. De partiella derivatorna beskrivs genom termer som beräknats utifrån skillnaden 

i punkternas grundvattennivå och ger en osymmetrisk matris med linjära differensekvationer, där 

lösningen är grundvattennivån vid en specifik tid och punkt (Harbaugh, 2005). Grundvattenssystemet 

diskretiseras genom att delas in i ett rutnät med n lager, m rader och p kolumner, för den specifika 

cellen anges vilket lager (k), kolumn (j) och rad (i), där k=1,2, …, n; i=1,2, …, m och j=1,2, …, p 

anger indexet för den specifika cellen. För att översätta det till kartesiska koordinater motsvarar k en 

förändring i z-led, j motsvarar en förändring i x-led och en förändring i i representerar en förändring i 

y-led. I varje cell finns en punkt som kallas nod, noden är placerad mitt i cellen och där beräknas 

grundvattennivån. Bredden och tjockleken på cellen i de olika riktningarna anges med index för rad, 

kolumn och lager, där Δrj anger bredden i radens riktning för kolumn j; Δci anger bredden i kolumnens 

riktning för rad i; tjockleken för lagret k anges med ΔVk. På så vis kan volymen för cellen anges med 

ΔrjΔciΔVk (Harbaugh, 2005). Resultatet av simuleringen anger då grundvattennivån för varje cell i 

modellen. 

Randvillkor  

Eftersom att bara en lite del av ett stort sammanhängande system används i simulering av 

grundvattenflödet måste randvillkor (villkor för systemets avgränsningar) användas. Dessa villkor 

anger hur simuleringen av det valda systemet ska påverkas av flödet som sker utanför systemet 

(Schwartz & Zhang, 2003). Grundvattenflödesprocessen i MODFLOW kan delas upp i olika paket där 

vissa paket representerar interna avgränsningsvillkor som brunnar, konstant grundvattennivå eller 

grundvattenflöde, ytvatten osv. (Harbaugh, 2005). 

Avgränsningar för grundvattenflöden kan vara av tre slag: 

Dirichlet boundary condition – avgränsningarna för systemet kan sättas till konstanta värden, ger ett 

värde för grundvattennivån vid en rumslig avgränsning som en flod, sjö eller annan punkt där 

grundvattennivån är känd.  

Beskrivs med:  

ℎ(𝑥, 𝑦, 𝑧)|𝛤 = ℎ1 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡),  (x, y, z) ϵ Γ 

Där h1 (x, y, z) är den grundvattennivå som specificerats för den fysiska avgränsningen Γ. 

Neuman boundary condition – ger ett värde på vattenflödet vid en avgränsning 

𝑞𝑛|𝛤 = 𝑞1(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡),  (x, y, z) ϵ Γ 
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Eller 

𝑄𝑛|𝛤 = 𝑄1(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡),  (x, y, z) ϵ Γ 

Där n är en utgående riktning som är vinkelrät mot avgränsningen, qn är utflödets Darcyhastighet, 

Qn är den volymmetriska utflödeshastigheten, q1 (x, y, z) är det specificerade värdet för utflödets 

Darcyhastighet, Q1 (x, y, z) är det specificerade värdet för den volymmetriska utflödeshastigheten.  

Cauchy boundary condition – används när pumpning eller grundvattenbildning sker och flödet inte är 

konstant, kan användas vid akvifer  vattendragsinteraktion, grundvattennivån är kopplad till 

vattenflödet och kan uttryckas som:  

𝑞𝑛 =  
𝐾𝑚

𝑀
 [ℎ(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) − ℎ𝑚(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)],   (x, y, z) ϵ Γ 

Eller 

𝑄𝑛 =  𝐶𝑚 [ℎ(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) − ℎ𝑚(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)],   (x, y, z) ϵ Γ 

Där qn är utflödets Darcyhastighet, Qn är den volymmetriska utflödeshastigheten, Km är den 

hydrauliska konduktiviteten vid avgränsningen, M är tjockleken på avgränsningen, Cm är 

avgränsningens konduktans, hm är grundvattennivån utanför avgränsningen och h är grundvattennivån 

inne i det analyserade systemet (Schwartz & Zhang, 2003). Vid ett konstant tillstånd behöver bara 

avgränsningsvillkoren bestämmas, men för ett föränderligt flöde måste även initialförhållandena 

beskrivas  (Schwartz & Zhang, 2003). 

Gränsen mellan en akvifer och ett lågpermeabelt material, en grundvattendelare eller avgränsningar 

där flödeslinjer inte har ett vinkelrätt flöde mot flödeslinjen kan utgöra en no–flow boundary och q1=0 

(Schwartz & Zhang, 2003).  

I MODFLOW kan ett vattendrag representeras av alla tre ovanstående slag av randvillkor 

beroende på hur man vill behandla interaktionen mellan grundvattnet och vattendraget och om 

vattendraget är grundvattenmättat eller inte. En sjö eller reservoar kan också representeras av flera 

randvillkor, som en konstant grundvattennivå, beroende av grundvattennivån ett ”läckande” 

randvillkor, ett icke linjärt läckande randvillkor och som ett område med väldigt hög hydraulisk 

konduktivitet. För en stor sjö eller reservoar som där vattennivån inte nämnvärt påverkas av 

grundvattenflödet representeras det bäst av en konstant grundvattennivå eller grundvattennivåberoende 

randvillkor (Reilly, 2001).  

Ett randvillkor i MODFLOW heter ”Recharge” och det simulerar addering av vatten till den 

mättade zonen och kan representera nederbörd eller annan infiltrering av vatten i området. Ett annat 

tillgängligt randvillkor är ”Evapotranspiration” som simulerar grundvattnets evapotranspiration i 

systemet (Reilly, 2001).   

3.3.2 Transportmodell 
För att få information om grundvattnets transporttid mellan två punkter, grundvattnets transportvägar 

samt föroreningsspridning kan efterbehandlingsverktyg användas. Det finns flera olika 

postprocessverktyg som kan användas för dessa ändamål och som är anpassade för att använda 

MODFLOW-filer som input. Exempel på sådana postprocessverktyg är MODPATH – beräknar 

flödesvägar för grundvatten och MT3DMS – simulerar advektion, dispersion/diffusion och kemiska 

reaktioner för föroreningar i ett grundvattensystem.     

3.3.2.1 MODPATH 

MODPATH Använder flödessimuleringarna från MODFLOW som input för att beräkna 

tredimensionella flödesvägar för grundvattnet. I modellen adderas vattenpartiklar till en plats i 

systemet. MODPATH spårar då partiklarna genom det modellerade grundvattensystemet från en cell 

till en annan. Spårningen fortsätter tills partikeln når ett randvillkor, en källa eller sänka i systemet 
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eller ett annat satt villkor. MODPATH beräknar även hur lång tid det tar för partikeln att nå de tidigare 

nämnda villkoren (Pollock, 2012).  Massbevarandet kan beskrivas med en partiell differentialekvation, 

se ekvation 2-10  

𝜕

𝜕𝑥
 (𝑛𝑣𝑥 ) +

𝜕

𝜕𝑦
 (𝑛𝑣𝑦 ) +

𝜕

𝜕𝑧
 (𝑛𝑣𝑧 ) = 𝑊  Ekvation 2-10 

Där n är porositeten [-]; v är den medel linjära grundvattenhastigheten [m/s] och x, y och z är 

vektorer; W är volymhastigheten för vatten skapad eller konsumerad av interna sänkor och källor per 

volymenhet av akviferen. v kan beräknas för vardera av de sex ytorna som utgör cell (i, j, k) och en 

massbalans för varje cell kan beräknas.  

Flödeslinjerna i MODPATH beräknas genom att varje hastighetsvektor x, y och z beräknas för 

varje punkt i flödesfältet och baseras på cellens interna flödeshastighet från MODFLOW. Genom 

interpolering kan hastighetskomponenterna uttryckas med ekvationerna 2-11 a-c.  

𝑣𝑥 = 𝐴𝑥(𝑥 − 𝑥1) +  𝑣𝑥1   Ekvation 2-11a) 

𝑣𝑦 = 𝐴𝑦(𝑦 − 𝑦1) + 𝑣𝑦1   Ekvation 2-11 b) 

𝑣𝑧 = 𝐴𝑧(𝑧 − 𝑧1) +  𝑣𝑧1   Ekvation 2-11 c) 

Där Ax, Ay och Az är konstanter.  

Med ekvationerna 2-12 a- c kan koordinaterna för partikeln vid t2 beräknas och på så sätt kan partikeln 

spåras genom grundvattensystemet.  

(𝑥𝑝)
𝑡2

= 𝑥1 +
1

𝐴𝑥
 [(𝑣𝑥𝑝

)
𝑡1

𝑒(𝐴𝑥∆𝑡−𝑣𝑥1)]  Ekvation 2-12 a) 

(𝑦𝑝)
𝑡2

= 𝑦1 +
1

𝐴𝑦
 [(𝑣𝑦𝑝

)
𝑡1

𝑒(𝐴𝑦∆𝑡−𝑣𝑦1)]  Ekvation 2-12 b) 

(𝑧𝑝)
𝑡2

= 𝑧1 +
1

𝐴𝑧
  [(𝑣𝑧𝑝

)
𝑡1

𝑒(𝐴𝑧∆𝑡−𝑣𝑧1)]  Ekvation 2-12 c) 

3.3.2.2 MT3DMS 

MT3DMS används för att simulera föroreningstransport i grundvattensystem. Där de kemiska 

reaktioner som adsorption samt advektion och dispersion som sker i systemet som påverkar 

föroreningstransporten i systemet kan simuleras. MT3DMS utgår ifrån grundvattenflödet, 

grundvattennivåerna samt grundvattnets medelhastighet, advektionen. Genom simuleringen kan 

MT3DMS beskriva förändringar i koncentrationen för ett ämne samt visualisera utbredning av 

föroreningsplymen. Ekvation 2-13 beskriver masstransporten av ämnen i modellen. 

𝜕(𝜃𝐶𝑘

𝜕𝑡
=  

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜃𝐷𝑖𝑗  

𝜕𝐶𝑘

𝜕𝑥𝑗
) −

𝜕

𝜕𝑥𝑖
 (𝜃𝑣𝑖 𝐶𝑘) + 𝑞𝑠𝐶𝑠

𝑘 + ∑ 𝑅𝑛 Ekvation 2-13. 

Där Ck är den lösta koncentrationen av ämnet k [ML-3]; θ är porositeten för markens medium 

[dimensionslös]; t är tid; xi är längden för respektive kartesisk koordinataxel [L]; Dij är den 

hydrodynamiska dispersionskoefficienten [L2T-1]; vi är den linjära medelhastigheten [LT-1]; qs är det 

volymmetriska flödet [T-1]; Cs
k är koncentrationen av sänkan eller källan för ämne k [ML-3]; och ∑ 𝑅𝑛 

är den kemiska reaktions variabeln [ML3T-1]. 

3.4 Modellering 
Generellt i modelleringsprocessen, samlas först data in för att kunna skapa en konceptuell modell. 

Utifrån den konceptuella modellen byggs sedan den numeriska modellen, som ska simulera 

verkligheten på ett acceptabelt vis. För att modellen ska kunna simulera verkligheten kalibreras 

modellen mot observationsdata, ofta genom att variera olika parametrar inom rimliga gränser till ett 

acceptabelt resultat uppnås. När modellen är kalibrerad kan det vara bra att testa modellens robusthet 
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genom en känslighetsanalys. Vid känslighetsanalysen testas parametrarnas påverkan på modellens 

resultat (Schwartz & Zhang, 2003).  

3.4.1 Konceptuell modell  
En konceptuell modell syftar till att beskriva ett verkligt system. Den konceptuella modellen kan vara 

mer eller mindre komplex, det ska vara en förenkling av det verkliga systemet men samtidigt få med 

de viktiga karaktärsdragen. Den konceptuella modellen skapades utifrån tillgängliga data om geologi, 

hydrologi och topografi i studieområdet, som är beskrivet under 3.2 Områdesbeskrivning. De 

konceptuella modellerna för de olika scenarierna ser i stort lika ut, förutom att för pilotförsöket och 

fullskaleanläggningen sker ett uttag av grundvatten och infiltrering av ytvatten vid 

infiltrationsområdet.  

Modellområde 

Vid val av modellområde har främst tydliga hydrologiska avgränsningar använts. Ytvattnet i norr, 

samt grundvattendelare i söder har valts som avgränsning för modellområdet. Utöver det har de 

angivna delavrinningsområdets gränser använts som gränser för modellområdet. Förutom i östra 

delarna då en liten del av avrinningsområdet exkluderas från modellen. Den delen bedömdes vara så 

pass långt bort att den skulle ha liten påverkan på anläggningsområdet.  

Jordlagerföljder 

GSD-höjddata grid 50+ från Lantmäteriet med höjddata i ett 50 x 50 meters rutnät, har använts för att 

skapa markytan för lager 1 i modellen. Från tillgängliga data om geologin i modellområdet bedömdes 

det översta lagret följa SGU:s jordartskarta, se figur 2-1. Det andra lagret bedömdes bestå av ett 

moränlager på cirka 2 meter i de områden där lera återfinns. Med undantag för där lerområdena där 

grundvattentillgången anges vara >125 l/s med ett tätande lager över, se figur 1. I området med 

grundvattentillgång på >125 l/s antas istället isälvssediment finnas i det andra lagret. Isälvssedimenten 

antas också överlagra ett moränlager på cirka 2 meter. De områdena i översta lagret med berg i dagen 

och ytlig morän på berg antas i andra lagret utgöras av djupare berg. Under moränlagren antas 

berggrund främst i form av granit finnas. Se figur 2-4 för tvärsnitt av jordlagerföljderna i syd- nordlig 

riktning samt väst-östlig riktning. Tvärsnittsektionernas läge i modellområdet åskådliggörs i figur 2-1. 

Jordlagrens mäktighet baserades på de jorddjupskartor och jordlagerföljder som tillhandahålls av 

SGU, se figur 2-2. Där lera (postglaciallera och glaciallera) i området kan variera mellan en mäktighet 

på cirka 4 till 20 meter beroende på området. Där lera överlagrar isälvssedimenten återfinns mäktighet 

kring 4 till 10 meter. I de mer västliga och östliga områdena där leran antas överlagra morän, kan 

lerans mäktighet uppgå till runt 20 meter. Isälvsedimentens mäktighet varierar också kraftigt, där 

isälvssedimenten finns i dagen är mäktigheten cirka 15 meter. Där isälvssedimenten överlagras av lera 

kan mäktigheten på sina håll vara upp till 25 meter.  
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Figur 2-4.  Tvärsektioner för modellområdet, där A visar tvärsektionen för söder – norr; B visar tvärsektionen för väst – öst. 

Läget för tvärsektionerna åskådliggörs i Figur 1.  

Konceptuell transsportmodell 

Transportmodellerna har samma antaganden, beskrivna ovan, som den konceptuella hydrogeologiska 

modellen. Plus antagandet att de initiala föroreningarna bara återfinns vid platsen som benämns 

”infiltrationsområdet”.  

3.4.2 Numerisk grundvattenmodell 
Den numeriska modellen skapas utifrån den konceptuella modellen och syftar till att på ett 

representativt vis kunna beskriva det verkliga systemet. Den framtagna numeriska modellen var en 

konstant modell. Randvillkor har använts för att simulera naturlig- och artificiell grundvattenbildning, 

dränering, konstant nivå för ytvatten, upptag av grundvatten i brunn samt ansatts av 

föroreningskoncentration. 

Den hydrogeologiska flödesmodellen skapades i Visual MODFLOW, med version MODFLOW-

NWT. Modellen byggdes upp ifrån den insamlade informationen om geologi och hydrologi i området. 

Borrdata från grundvattenrör och SGU:s jordlagerföljder användes för att uppskatta jordarters 

utbredningar och mäktighet i området. Då inga pumptest ännu utförts för området har litteraturvärden 

använts för jordartszonernas hydrauliska konduktiviteter. 

Den numeriska modellen består utav åtta lager med 149 rader och 216 kolumner. Modellens 

cellstorlek är 20 x 20 meter i anläggningsområdet och 40 x 40 meter i de yttre områdena. Modellens 

yttreavgränsningar har ansatts som no flow. I lager 1 antas jordarternas utbredning överensstämma 

med den utbredning som åskådliggörs i figur 1. Undantaget i lager 1 är morän som antas utgöra ett så 

tunt lager över berggrunden att det exkluderas i lager 1 och ersätts av ytligt berg. För att få kontakt 

mellan lager 1 och moränen i lager 2 ansattes ytlig morän som en rand där berg och lera möter 

varandra. Isälvsavsättningarna i lager 1 antas främst bestå av sand. I lager 2 antas isälvsavsättningarna 

finnas i det område som motsvarar en grundvattentillgång>125 L/s med ett tätande lager över, se figur 

1. I lager 3 ansattes isälvssediment dels som sand dels som grus/sand. Ett moränlager med en 

mäktighet på cirka 2 meter ansattes generellt i lager 2, förutom där lera överlagrar isälvssediment och 

där berg och ytlig morän återfinns i lager 1. Lager 4 utgörs av djupt berg, samt djup morän. De 

kvarvarande lagren lager 5 till lager 8 har ansatts till berggrund. Figur 2-5 visar en tvärsektion av de 

ansatta konduktivitetszonerna i modellen.  
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3.4.2.1 Randvillkor 

Randvillkor har använts för att simulera naturlig grundvattenbildning, artificiell grundvattenbildning, 

dränering, konstant ytvatten och upptag av grundvatten i brunn.  

Recharge 

Recharge, RCH, har använts för att simulera nettonederbörden i området. Då den beräknade 

nettonederbörden för området var 220 mm/år, se avsnitt 3.1.3, har RCH ansatts till 220 mm/ år i det 

översta lagret över hela modellområdet. Randvillkoret RCH har även använts då artificiell 

grundvattenbildning vid infiltrationsområdet simulerats. Vid pilotförsöket och fullskaleanläggningen 

antogs infiltrationshastigheten vara 100 L/s respektive 280 L/s. Vid pilotförsöket skedde infiltration 

bara på nedre ytan., se figur 2-1 och för fullskaleanläggningen skedde infiltration för hela 

infiltrationsområdet (nedre- och övre ytan).  

Drain 

 Drain, DR, har ansatts över större delen av modellområdet för att få ut överflödigt vatten ur modellen 

genom att simulera dränering ner till 0,5 meter under markytan, som sker via dräneringsrör, diken 

kring områden med lera, vägar osv. i modellområdet.  

Constant head boundary 

Randvillkoret Constant head boundary, CHB, ansattes som en encellig rad där land övergår till 

ytvatten. Då norra delarna av modellområdet angränsar till ett stort ytvatten antas vattenytan, som 

uppmätts till 0,78 meter över havet (m ö h), vara konstant.  

Wells 

Randvillkoret Wells, WEL, har använts för att simulera uttag av grundvattnet. I pilotförsöket 

simulerades ett uttag på 8640 m3 dagligen fördelat på två uttagsbrunnar. För fullskaleanläggningen 

simulerades ett dagligt uttag på 24 000 m3 fördelat på de båda brunnarna.  

Isälvsediment  

Djup morän  

Isälvsediment  

Lera Fyllning 

Ytligt berg 

Djupt berg 2 

Djupt berg 1 

Utanför modell  

Ytlig morän 

Isälvsediment  

Postglacialsand 

Figur 2-5. De ansatta konduktivitetszonerna i Visual MODFLOW som antas representera jordarternas 

utbredning i modellområdet. Följande jordarter representeras av: Ytligt berg= vit; Djupt berg= olivgrön 

och mörkgrå; Fyllning= grön; Ytlig morän= ljusblå; Djup morän= lila; Lera= mörkblå; Postglacialsand= 

röd; Isälvssediment=blå, grönblå och ljusgrön. Områden utanför modellen representeras av blå i figuren.  
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3.4.2.2 Initiala parametrar  

De parametervärden som initialt valdes för de olika konduktivitetszonerna, samt zonerna för Ss, Sy, ne 

och n återfinns i tabell 3-3 och är baserades på litteraturvärden, se tabell 1 bilaga 4.  

Tabell 3-3. Initial värden, innan kalibrering, för K i x, y och z led, samt specifik magasinkoefficient, Ss; vattenavgivningen, 

Sy; effektiv porositet, ne och total porositet, n, för respektive jordartszon som har ansatts i modellen innan kalibrering. 

Zo

n 

Jordart Kx Ky Kz Ss (1/m) Sy ne n  

1 Ytligt berg 3-7 x10-8 3-7 x10-8 3 - 7 x10-8 3,24 x10-5 

 

9 x10-

4   
5 x10-  4 1 x10-

3  

2 Lera 1 x10-9 1 x10-9 1 x10-10 0,11 0,02  0,05   0,5  

3 Fyllning 1 x10-6 1 x10-6 1 x10-7 7,46 x 10-4 0,1  0,15   0,18 

4 Isälv 1 sand 1 x10-5 1 x10-5 1 x10-6 7,46 x 10-3 0,22  0,2   0,25  

5 Postglacialsan

d 

1 x10-5 1 x10-5 1 x10-6 7,46 x 10-3 0,22  0,2  0,25  

6 Djup morän 1 x10-6 1 x10-6 1 x10-7 7,46 x 10-4 0,16  0,1   0,1 – 

0,2  

7 Djup berg 1 2 x10-8  - 

 5 x10-9 

2 x10-8 - 

 5 x10-9 

2 x10-8 - 

 5 x10-9 
3.24 x10-5 

 

9 x10-

4   
5 x10-4  1 x10-

3  

8 Vatten 1 1 1 - - - - 

9 Djup berg 2 1 x10-9 1 x10-9 1 x10-9 3.24 x10-5 

 

9 x10-

4   

5 x10-4   1 x10-

3 

10 Isälv 2 

grus/sand 

1 x10-4 1 x10-4 1 x10-5 7,56 x 10-4 0,19  0,19  0,2 

11 Ytlig morän  1 x10-6 1 x10-6 1 x10-7 7,46 x 10-4 0,16  0,1  0,1 – 

0,2  

 

De simulerade grundvattennivåerna jämfördes med de observerade grundvattennivåerna i området 

för att kalibrera modellen. Modellen ansågs vara kalibrerad då den resulterade i ett normaliserat 

kvadratiskt medelvärde, nRMSE, under 10 %, samt en max residual under 0,3 meter för alla 

grundvattenobservationer. En känslighetsanalys genomfördes för att se hur stor påverkan den ansatta 

hydraulisk konduktivitet för jordartszonerna hade. Vid känslighetsanalysen förändrades den ansatta 

hydrauliska konduktiviteten för en jordartszon i taget medan de övriga jordartszonerna var satta till det 

kalibrerade värdet.   

3.4.2.3 Simulering av grundvattenflöde 

Tre scenarier simulerades med avseende på grundvattenflöde. Skillnader mellan simuleringarna är att i 

modellerna för pilotförsöket och fullskaleanläggningen simuleras infiltrering av ytvatten i 

infiltrationsområdet, se figur 4-1. Vid fullskaleanläggningen antas infiltreringen ske på hela 

infiltrationsområdet som uppskattas till en area på cirka 9400 m2. I pilotförsöket simuleras infiltrering 

endast på den nedre ytan som antas vara 5300 m2 och att 595 000 mm ytvatten årligen till 

infiltrationsområdet och en daglig uttagsmängd på 8640 m3 fördelat på de två uttagsbrunnarna. I 

modellen för fullskaleanläggningen simuleras ett dagligt uttag på 24 000 m3 grundvatten fördelat på de 

två uttagsbrunnarna och med antagandet att 933 000 mm ytvatten infiltreras årligen.  
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3.4.3 Numerisk transportmodell 
Först skapades en masstransportmodell med efterbehandlingsverktyget MODPATH, där vattenflödet i 

området kan simuleras med avseende på flödesvägar samt transporttid från olika platser. 

Litteraturvärden har använts för att ansätta effektiv porositet, vattenavgivningstal samt specifik 

magasinkoefficient för de olika jordartszonerna, se tabell 3-3. Transportmodellen kalibrerades inte, de 

simulerade riktningarna för grundvattenflödet jämfördes dock med angivna flödesriktningen av SGU. 

Samt att transporttiden jämfördes med manuellt beräknade transporttider. Transportmodellens 

robusthet undersöktes genom att göra en känslighetsanalys med avseende på transporttiden genom att 

variera den hydrauliska konduktiviteten och den effektiva porositeten för jordartszonerna. 

En masstransportmodell skapades för bly, zink och koppar med efterbehandlingsverktyget 

MT3DMS. Med MT3DMS kan de kemiska och fysikaliska processerna dispersion och adsorption 

simuleras och skapa föroreningsplymer för bly, koppar och zink. Masstransportmodellen har inte 

kalibrerats mot de uppmätta halterna i grundvattnet. De initiala koncentrationerna av de studerade 

metallerna har ansatts utifrån uppmätta halter i marken i det tilltänkta infiltrationsområdet. De ansatta 

fördelningskoefficienterna mellan jord och vatten, se tabell 3-4, för simuleringarna är beräknade 

platsspecifikt, se bilaga 5 samt Naturvårdsverkets generella fördelningskoefficienter.  

För att simulera en föroreningstransport med en betydligt högre initialkoncentration av bly, 

koppar och zink har ett värsta scenario simulerats för pilotförsöket och fullskaleanläggningen. Då har 

Naturvårdsverkets generella fördelningskoefficient för respektive ämne använts. Samt med följande 

ansatta initiala koncentrationer: bly 1320 mg/L; koppar 4240 mg/L och zink 1710 mg/L.  
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Tabell 3-4. Ansatta initiala koncentrationer av bly, koppar och zink i infiltrationsområdet vid simulering av masstransport. 

Samt de ansatta fördelningskoefficienterna, Kd, vid simuleringen av masstransport. Där Kd nedre och Kd övre är beräknade och 

Kd Naturvårdsverket är litteraturvärden (Naturvårdsverket, 2006).  

Ansatta koncentrationer  Bly  Koppar  Zink  

Nedre ytan (mg/L) 5,4 x10-5 7,9 x10-4 3,5 x10-2 

Övre ytan (mg/L) 7,3 x10-5 2,2 x10-3 1,1 x10-2 

Fördelningskoefficienter 

(L/mg) 

   

Kd Naturvårdsverket 1,8 x10-3 6 x10-4 6 x10-4 

Kd nedre 0,35 2,9 x10-2 5 x10-3 

Kd övre 4,83 1,1 2,4 x10-2 

 

En känslighetsanalys genomfördes även för masstransportmodellen. I känslighetsanalysen 

undersöktes påverkan av ansatta värden för dispersionskoefficienten, effektiv porositet, 

fördelningskoefficienten mellan jord och vatten samt den hydrauliska konduktiviteten för några av 

jordartszonerna.  

4. Resultat 
Nedan visas resultatet för de simulerade grundvattennivåerna, grundvattenflödena samt 

masstransporten av bly, koppar och zink för respektive scenario. De resulterande hydrauliska 

konduktiviteterna efter kalibrering anges samt att modellens robusthet beaktas utifrån de utförda 

känslighetsanalyserna. 

4.1 Grundvattenflöde 

 

Figur 4-1. Modellerade grundvattennivåer efter kalibrering av den hydrogeologiska modellen, infiltrationsområdet är 

markerat med blått innanför den röda rektangeln. 

Grundvattennivåerna i modellområdet följer generellt topografin, med högre grundvattennivåer i de 

höjdlägen som finns i de södra, östra och västra delarna. Medan de lägre belägna delarna har en lägre 

grundvattennivå. Det åskådliggörs även att grundvattennivåerna har en stor variation i området, för 

vissa högt belägna områden kan grundvattennivåerna vara upp mot 60–70 meter, se figur 4-1.   
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4.1.1 Kalibrering av grundvattenmodell 
Efter kalibreringen uppnådde den hydrogeologiska modellen en acceptabel nivå där de modellerade 

grundvattennivåerna stämmer förhållandevis bra överens med de observerade. Grundvattenmodellen 

uppnådde ett nRMS på 7,4 % och en korrelationskoefficient på 0,994.  Den högsta residual blev 0,162 

meter och återfanns för grundvattenröret RB1704, se tabell 4-1. Medel residualen för alla 

grundvattenrör var 0,08 meter. De modellerade grundvattennivåer stämde bäst överens med de 

observerade för RB 17GV05N och Rb 1707 som är de grundvattenrör som är belägna söder ut.  

Tabell 4-1. De observerade, modellerade samt skillnaden mellan de observerade och modellerade grundvattennivåerna för 

grundvattenrören i modellområdet som användes för kalibrering av modellen.  

Namn GV rör Observerad 

grundvattennivå (m) 

Modellerad 

grundvattennivå (m) 

Skillnad 

(m) 

RB17GV05N 2,43 2,39 -0,05 

RB1707 1,80 1,88 0,08 

RB1706 1,14 1,02 -0,12 

RB1705 1,14 0,99  -0,15 

RB1704 1,11 0,95 -0,162 

RB1703 1,03 0,95 -0,09 

RB1702 1,01l 0,92 -0,09 

RB1701 1,02 0,96 -0,06 

 

Kalibrering av modellen resulterade i de hydrauliska konduktiviteter som presenteras i tabell 4-2. 

Tabell 4-2. Hydrauliska konduktivitet, K, i x, y och z led för respektive jordart efter kalibrering av modellen.  

ZON JORDART HYDRAULISK KONDUKTIVITET 

  Kx Ky Kz 

1 Ytligt berg 6x10-8 6x10-8 6x10-8 

2 Postglaciallera 1x10-10 1x10-10 1x10-11 

3 Fyllning 1x10-6 1x10-6 1x10-7 

4 Isälvsediment 1 (sand) 1x10-5 1x10-5 1x10-6 

5 Postglacialsand 5x10-5 5x10-5 5x10-6 

6 Djup morän 1x10-6 1 10-6 1x10-7 

7 Djupt berg 1 1x10-9 1x10-9 1x10-9 

8 Vatten 1 1 1 

9 Djupt berg 2 8x10-10 8x10-10 8x10-10 

10 Isälvssediment 2 (grus och 

sand) 

2,5x10-3 2,5x10-3 2,5x10-4 

11 Ytlig morän  1x10-6 1x10-6 1x10-7 

 

4.1.2 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen av de ansatta hydrauliska konduktiviteterna påvisar att den jordartszon som är 

känsligast för det ansatta hydrauliska konduktiviteten är Isälv 2 (sand och grus) samt Isälv 1 (sand). 
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För alla de andra ansatta hydrauliska konduktiviteterna som testades i känslighetsanalysen uppnår de 

modellerade och observerade grundvattennivåerna fortfarande en acceptabel överenstämmelse, se 

tabell 4-1. En minskning av hydrauliska konduktiviteten för Isälv 2 till 3,2x10-4 ger ett nRMS på 83 % 

och en maximal residual på 2,6 meter, medan en ökning av hydrauliska konduktiviteten till 6,2 x10-3 

gav ett nRMS och en maximal residual på 14 % och 0,26 meter, se tabell 4-3. Jordartszonen Isälv 1 

(sand) visade sig också vara känslig för förändringar i det ansatta hydrauliska konduktiviteten. Då den 

hydrauliska konduktiviteten ökades till 6,2x10-5 respektive minskades till 6,2x10-6 resulterade det i en 

nRMS och max residual på 34 % och 1,1 meter respektive 21 % och 0,6 meter.  

Tabell 4-3. Resultat av känslighetsanalysen där olika K värden för de olika jordartszonerna har testats och utvärderats med 

avseende på nRMS och max residual. De ansatta K värden som resulterade i ett icke acceptabelt resultat (max residual >0,2 

meter och nRMSE >10 %) angående överenstämmelse mellan observerade och modellerade grundvattennivåer är markerade 

med rött i tabellen.  

  Ytligt 
berg 

Postglaciallera Isälv 1 
(sand) 

Postglacialsand Djup 
morän 

Djupt 
berg 1 

Isälv 2 
(sand/grus) 

Ytlig 
morän 

Ökat K 

värde 
K

x 

6x10–7 1x10–9 6,2x10–5 1x10–4 3x10–5 6x10–8 6,2x10–3 3x10–5 

K

y 

6x10-7 1x10–9 6,2x10–5 1x10–4 3x10–5 6x10–8 6,2x10–3 3x10–5 

K

z 

6x10-7 1x10–10 6,2x10–6 1x10–5 3x10–6 6x10–8 6,2x10-4 3x10–6 

nRMS 

(%) 
 9,75 9,8 34 9,4 9,1 8,8 14 9,2 

Max 

residual 

(m) 

 0,195 0,2 1,1 0,19 0,17 0,18 0,26 0,19 

Minska

t K 

värde 

K

x 

1x10-8 1x10-11 6,2x10-6 5x10-6 3x10-7 8x10-10 3,2x10-4 1x10-6 

K

y 

1x10-8 1x10-11 6,2x10-6 5x10-6 3x10-7 8x10-10 3,2x10-4 1x10-6 

K

z 

1x10-8 1x10-12 6,2 x10-7 5x10-7 3x10-8 8x10-10 3,2x10-5  1x10-7 

nRMS 

(%) 
 10,1 9,9 21 9,70 9,5 8,6 83 9 

Max 

residual 

(m) 

 0,2 0,2 0,6 0,195 0,195 0,19 2,6 0,19 

 

 

 

 

         

 

4.1.3 Simulerade scenarion  
  

4.1.3.1 Grundscenario 

Grundvattenflödet för grundscenariot rör sig generellt från söder till norr och följer i stort sett 

topografin, se figur 4-2. I lager 1 där postglaciallera finns åskådliggörs det att grundvattnet kan flöda 

åt olika håll men att grundvattnet generellt flödar neråt mot de underliggande isälvssedimenten, se 

Bilaga 2. Från infiltrationsområdet i söder rör sig grundvattnet vidare i isälvssedimenten mot ytvattnet 

i de norra delarna. Enligt transportmodellen tar det cirka 8 år för vattenpartiklar i infiltrationsområdet 

att röra sig till området där uttagsbrunnarna är placerade.  
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Figur 4-2. Grundvattenflöde, representerade av vektorer, för grundscenariot för Lager 1 =A, Lager 2 =B och Lager 3 =C. 

Konduktivitetszonerna är överlagrade av vektorer, rosa vektorer representerar vattenflöde neråt i modellen och ljusblå 

vektorer representerar vattenflöde uppåt i modellen. Konduktivitetzonerna är följande: Ytligt berg= vit; Ytlig morän= 

ljusblå; Postglacialsand= röd; Postglaciallera=mörkblå; Isälvssediment (sand)= grönblå; Fyllning= grön; isälvssediment 

(sand och grus) = mörkblå; djup morän=lila; djupt berg=olivgrön samt vatten=grå. Infiltrationsområdet utgörs av det 

svartmarkerade området och det mörkgrå området är inaktiva celler där inget flöde beräknas.   

  

A 

B 

C 
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4.1.3.2 Pilotförsök 

När vatten infiltreras och vatten tas ut ur brunnarna kommer transporttiden för en vattenpartikel i 

infiltrationsområdet till uttagsbrunnarna minska till cirka 800 dagar (2,1 år). Då isälvssedimenten 

fortsätter ut och är i kontakt med ytvatten, kan även inducering av ytvattnet ske, se figur 4-3 och 

Bilaga 2.  

 

Figur 4-3. Vattenflöde till uttagsbrunnarna vid pilotförsök då 8640 m3 vatten tas upp dagligen. Uttagsbrunnarna 

representeras av en röd cirkel och infiltrationsområdet är markerat med rosa.   

När vatten infiltreras vid infiltrationsområdet kommer grundvattennivåerna höjas under 

infiltrationsområdet och i dess närhet. För de andra grundvattenrören som är belägna närmare 

uttagsbrunnarna kommer istället grundvattennivåerna sjunka, se tabell 4-4.  

Tabell 4-4. De observerade, modellerade samt skillnaden mellan de observerade och modellerade grundvattennivåerna för 

grundvattenrören under pilotförsöket.  

Namn GV rör Observerad 

grundvattennivå (m) 

Modellerad 

grundvattennivå (m) 

Skillnad (m) 

RB17GV05N 2,43 9,09 6,34 
RB1707 1,80 -1,58 -3,3 
RB1706 1,14 -3,6 -4,74 
RB1705 1,14 -3,75 -4,89 
RB1704 1,11 -2,86 -3,97 
RB1703 1,03 -3,8 -4,83 
RB1702 1,01 -3,75 -4,76 
RB1701 1,02 -2,94 -3,96 

 

4.1.3.3 Fullskaleanläggning 

För fullskaleanläggningen tyder simuleringen på att grundvattennivåerna skulle sänkas mer i de 

områden där det finns postglacialsand och isälvssediment än där det finns lera i det översta lagret, se 

figur 4-4 samt bilaga 2. Dessa celler blir även torra i det översta lagret. Vid fullskaleanläggningen 

skulle det ta cirka 300 dagar för en vattenpartikel att transporteras från infiltrationsområdet till 

uttagsbrunnarna.  
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Figur 4-4. Grundvattennivåerna vid infiltreringen för fullskaleanläggning. Infiltrationsområdet är markerat med rosa.  

Vid infiltrering för fullskaleanläggningen kommer grundvattennivåerna i området påverkas påtagligt. 

Vid en fullskaleanläggning skulle grundvattennivån under infiltrationsanläggningen höjas med cirka 7 

meter. På fältet närmare uttagsbrunnarna skulle grundvattennivåerna kunna sänkas med 4 till 15 meter, 

se tabell 4-5.  

Tabell 4-5. De observerade, modellerade samt skillnaden mellan de observerade och modellerade grundvattennivåerna för 

grundvattenrören under fullskaleanläggningen.  

Namn GV rör Observerad 

grundvattennivå (m) 

Modellerad 

grundvattennivå (m) 

Skillnad (m) 

RB17GV05N 2,43 9,24 6,81 
RB1707 1,80 -2,44 -4,22 
RB1706 1,14 -13,06 -14,2 
RB1705 1,14 -14,28 -15,42 
RB1704 1,11 -10,87 -9,18 
RB1703 1,03 -14,04 -15,07 
RB1702 1,01 -13,5 -14,51 
RB1701 1,02 -11 -12 
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4.2 Masstransport 
Transporttiderna som modellerats med MODPATH från infiltrationsområdet till uttagsbrunnarna har 

dock jämförts med manuellt beräknade transporttider för samma sträcka, se Bilaga 1.   

4.2.1 Grundvattentransport 
Vid bakåtspårning av 4000 vattenpartiklar fördelade kring uttagsbrunnarna i lager 1 till lager 3, 

åskådliggörs det att grundvatten som flödar till brunnarna kommer i första hand från områden med 

isälvssediment men även ifrån områden med postglacialsand, se figur 4 -5.  När 300 partiklar 

placerades i lager 1, lager 2 och lager 3 i infiltrationsområdet blev den minsta transporttiden och 

medeltransporttiden 2800 (7,7 år) respektive 3000 (8,2 år) dagar för vattenpartiklar att nå området för 

uttagsbrunnarna.  

 

Figur 4 -5. Visar vart vattnet till brunnarna flödar ifrån i grundscenariot (inget vattenuttag) när 4000 partiklar har fördelats 

på lager 1, lager 2 och lager 3 kring brunnarna. Partiklarna spåras bakåt. Brunnarnas placering är markerad med en gul 

cirkel i figuren och infiltrationsområdet är markerat med svart. Rosa transportlinjer representerar att flödet går neråt i 

modellen och blåa transportlinjer representerar att flödet går uppåt i modellen. Flödeslinjerna överlagrar de ansatta 

hydrauliska konduktivitetszonerna, där blå=lera; vit=ytligt berg; grön=fyllning; röd=postglacialsand och grönblå= 

isälvssediment.  

4.2.1.1 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys för grundvattentransporten genomfördes där de ansatta hydrauliska 

konduktiviteterna förändrades. Som åskådliggörs i tabell 4-6 varierade den minsta transporttiden 

mellan 2000 och 3300 dagar och medeltransporttiden varierade mellan 2200 och 4100 dagar. Där en 

ökning av K värdet för djup morän till 3x10-5 och en sänkning av den hydrauliska konduktiviteten för 

Isälv 2 (sand och grus) till 3,2x10-4 hade störst påverkan på transporttiderna. Generellt minskar 

transporttiden något när de hydrauliska konduktiviteterna för jordartszonerna ökas. En ökning av Isälv 

1 (sand) till 6,2x10-5 ger dock en längre transporttid än för det kalibrerade den hydrauliska 

konduktiviteten. Jordartszonerna postglaciallera, ytligt berg och ytlig morän verkar vara okänsliga för 

förändringar i hydrauliska konduktiviteten med avseende på transporttiden, se tabell 5. Den effektiva 

porositeten visar sig ha liten påverkan på transporttiden, förutom Isälv 2 (sand och grus) som trots en 

liten ökning eller sänkning var den som förändrades mest i transporttid.  
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Tabell 4-6. Känslighetsanalys med avseende på hur förändrade K värden för de olika jordartszonerna påverkade 

vattenpartiklars transporttid från infiltrationsområdet till området för uttagsbrunnarna.  

  Ytligt 
berg 

Postglacial-
lera 

Isälv 1 
(sand) 

Postglacial-
sand 

Djup 
morän 

Djupt 
berg 1 

Isälv 2 
(sand/grus) 

Ytlig morän 

Ökat K 

värde 
Kx 6x10-7 1x10-9 6,2x10-5 1x10-4 3x10-5 6x10-8 6,2x10-3 3x10-5 

Ky 6x10-7 1x10-9 6,2x10-5 1x10-4 3x10-5 6x10-8 6,2x10-3 3x10-5 

Kz 6x10-7 1x10-10 6,2x10-6 1x10-5 3x10-6 6x10-8 6,2x10-4 3x10-6 

Transpor

ttid 

(dagar) 

Min 2970 2990 3300 2700 2000 2400 2450 2500 

Medel 
3230 3260 3960 3000 2200 2700 2700 2800 

Minskat 

K värde 
Kx 1x10-8 1x10-11 6,2x10-6 5x10-6 3x10-7 1x10-9 3,2x10-4 1x10-6 

Ky 1x10-8 1x10-11 6,2x10-6 5x10-6 3x10-7 1x10-9 3,2x10-4 1x10-6 

Kz 1x10-8 1x10-12 6,2x10-7 5x10-7 3x10-8 1x10-9 3,2x10-5 1x10-7 

Transpor

ttid 

(dagar) 

Min 3000 3000 3000 3000 2600 2500 3300 2500 

Medel 3320 3300 3300 2800 3300 2800 4100 2800 

  
        

Minskad 

ne 

 

ne 
 
5x10-5 0,02 0,18 0,18 0,08 

 
5x10-5 

 

0,18 

 

0,08 

Transpor

ttid 

(dagar) 

Min 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2700 2800 

Medel 3100 3100 3080 3100 3070 3100 2950 3100 

Ökad  

ne 

 

ne 

 
5x10-3 0,08 0.25 0,25 0,15 

 
5x10-3 

 

0,2 

 

0,15 

Transpor

ttid 

(dagar) 

Min 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2970 2800 

Medel 3100 3100 3100 3100 3200 3100 3250 3100 

 

4.2.2 Masstransport 
En känslighetsanalys genomfördes för att kolla hur masstransporten påverkades av olika parametrar.  

4.2.2.1 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys genomfördes för att se vilka av parametrarna hydraulisk konduktivitet, effektiv 

porositet, dispersionskoefficient och fördelningskoefficienten som påverkar masstransporten av bly, 

zink och koppar.   

Påverkan på koncentration 

Den största påverkan på koncentrationen av bly, zink och koppar hade den valda 

fördelningskoefficienten mellan jord och vatten. Som åskådliggörs i tabell 4-7 resulterar 

Naturvårdsverkets generella fördelningskoefficient, som är det minsta av de studerade 

fördelningskoefficienterna, i högst maximal koncentration för alla de studerade metallerna. De andra 

parametrarna som testades, hydraulisk konduktivitet, effektiv porositet och dispersionskoefficienten 

observerades ha en låg påverkan på skillnaden i maximala koncentration. De maximala 

koncentrationerna påverkades även av den ansatta initialkoncentrationen.  

Det ansatta hydrauliska konduktivitetsvärde för Isälv 1 påverkar koncentrationen, då ett ansatt 

värde på 6,2x10-5 ger en koncentration på 0. Det lägre ansatta värdet på 1x10-6 gav ingen större 

påverkan på koncentrationen. 

Påverkan på föroreningsplymens utbredning 

Föroreningsplymen påverkades av den initiala koncentrationen, det ansatta fördelningskoefficienten 

samt den ansatta hydrauliska konduktiviteten för isälvssedimenten. Den ansatta hydrauliska 

konduktiviteten för Isälv 1 hade större påverkan än Isälv 2 på föroreningsplymens utbredning.  

Den ansatta fördelningskoefficienten visade sig också påverka plymens utbredning. Desto lägre ansatt 

fördelningskoefficient ger en större föroreningsplym. Dispersionen hade viss påverkan på 

föroreningsplymens utbredning. Den initiala koncentrationen påverkade främst koncentrationens 
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utbredning i plymen, men hade liten påverkan på hela plymens utbredning. Den ansatta effektiva 

porositeten hade lite påverkan på föroreningsplymens utbredning.  

4.3. Simulerade scenarion 
De simulerade föroreningsplymerna samt simulerade maximala koncentrationer av bly, koppar och 

zink kommer redovisas för de tre olika scenarierna: grundscenario, pilotförsöket samt 

fullskaleanläggningen.  

Tabell 4-7 visar en sammanställning för de simulerade maximala koncentrationerna för bly, 

koppar och zink. Det åskådliggörs att pilotförsöket och fullskaleanläggningen kan resultera i halter 

som klassas som ”Måttlig halt” enligt SGU. 
Tabell 4-7. De simulerade maxkoncentrationerna för bly, koppar och zink för de tre olika scenarierna ”Grundscenario”, 

”Pilotförsök” samt ”Fullskaleanläggning”. Halter för klassificering enligt SGU bedömningsgrunder för grundvatten finns 

angivna. De simulerade halterna har jämförts med SGU:s klassificering (SGU, 2013), där de halterna med ”Måttlig halt” 

enligt SGU är markerade med gult. 

Maxkoncentration (mg/L) Bly Koppar Zink 

Grundscenario    

NV 3,7 x10-7 3 x10-5 4,5 x10-4 
Nedre   2 x10-9 7 x10-7 7 x10-5 

Övre  1,4 x10-10 2 x10-8 1,4 x10-5 

Pilotförsök    

NV 4x10-5 8 x10-4 0,012 

Nedre ytan 3,5x10-7 6x10-5 4 x10-3 

Övre ytan 2,8x10-8 2,5 x10-6 9 x10-4 

Fullskaleanläggning 

NV 4,5 x10-5 0,014 0,035 

Nedre ytan 6 x10-7 9 x10-5 0,012 

Övre ytan 4 x10-8 2,5 x10-6 3 x10-3 

 
SGU: s bedömningsgrunder för grundvatten 

 

Klass Tillstånd Bly (mg/L) 

Koppar 

(mg/L) Zink (mg/L) 

1 Mycket låg halt <5 x10-4 <0,02 <0,005 

2 Låg halt 0,0005–0,001 0,02–0,2 0,005–0,01 

3 Måttlig halt 0,001–0,002 0,2–1 0,01–0,1 

4 Hög halt 0,002–0,01 1–2 0,1–1 

5 Mycket hög halt ≥0,01 ≥2 ≥1 
 

4.3.1 Grundscenario 

Koppar 

De platsspecifika fördelningskoefficienterna på 0,029 samt 1,1 L/mg resulterade i maximala 

koncentrationer på 7x10-7 respektive 2x10-8 mg/L. Naturvårdsverkets generella fördelningskoefficient 

resulterar i en maximal koncentration på 3x10-5. För alla tre fördelningskoefficienterna är plymen 

lokaliserad i samma område dock med olika stor utbredning, se figur 4-6.  
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Figur 4-6.  Föroreningsplymer i grundscenariot för koppar, simulerade med olika Kd värden. Där simuleringar gjorts med 

Kd = 0,029 L/mg i A; kd=1,1 L/mg i B och Kd= 0,0006 L/mg i C. Infiltrationsområdet är markerat med rosa, och de 

brungröna cellerna är torra celler i modellen. 

Zink 

De platsspecifika fördelningskoefficienterna på 0,005 L/mg och 0,024 L/mg gav maximala 

koncentrationer på 7x10-5 respektive 1,4x10-5 mg/L. Naturvårdsverkets generella 

fördelningskoefficient på 0,0006 L/mg gav en maxkoncentration på 4,5x10-4 mg/L. De maximala 

koncentrationerna samt plymerna är i liknande magnitud för simulering med alla tre 

fördelningskoefficienterna, se figur 4-7.  

 

Figur 5-7. Föroreningsplymer av zink, simulerade med tre olika Kd värden i grundscenariot. Där A) Kd= 0,005 L/mg; B) 

Kd= 0,024 L/ mg och C) Kd= 0,0006 L/mg. Infiltrationsområdet är markerat med rosa, och de brungröna cellerna är torra 

celler i modellen. 

Bly 

Det platsspecifika fördelningskoefficienterna på 0,35 L/mg respektive 4,83 L/mg gav maximala 

koncentrationerna 2x10-9 respektive 1,4x10-10 och resulterade i en liten spridning. Naturvårdsverkets 

fördelningskoefficient på 0,0018 L/mg resulterade i en maximal koncentration på 3,7x10-7 mg/L och 

en något större spridning av bly från infiltrationsområdet, se figur 4-8. 

 

Figur 4-8. Föroreningsplymer av bly, simulerade med tre olika Kd värden i grundscenariot. Där simuleringar utförts med 

Kd=0,35 L/mg i A; kd=4,83 L/mg i B och Kd=0,0018 L/mg i C. Infiltrationsområdet är markerat med rosa, och de 

brungröna cellerna är torra celler i modellen.  

  

A B C 

A B C 

A B C 
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4.3.2 Pilot 

Koppar 

Koncentrationer av koppar för de platsspecifika fördelningskoefficienterna på 0,029 L/mg och 1,1 

L/mg resulterade i maximala koncentrationer på 6x10-5 respektive 1,6x10-6 mg/L. 

Fördelningskoefficienten på 0,0006 L/mg angivet av Naturvårdsverket ger en maximal koncentration 

på 8 x10-4 mg/L och den största föroreningsplymen, se figur 4-9.  

 

 

 

Zink 

De platsspecifika fördelningskoefficienterna på 0,005 L/mg och 0,024 L/mg gav maximala 

koncentrationer på 0,004 respektive 0,0009 mg/L. Naturvårdsverkets generella fördelningskoefficient 

på 0,0006 L/mg gav en maximal koncentration på 0,012 mg/L. De tre simulerade 

fördelningskoefficienterna resulterar i relativt liknande föroreningsplymer, se figur 4-10.  

 

 

 

Bly 

Bly visade sig ha en liten spridning för de platsspecifika fördelningskoefficienterna på 0,35 L/mg 

respektive 4,83 L/mg och med en maxkoncentration på 4x10-7 till 2.5x10-8 mg/L. Naturvårdsverkets 

generella fördelningskoefficienten på 0,0018 L/mg ger en maximal koncentration på 3,5x10-5 mg/L 

och som åskådliggörs i figur 4-11 skulle föroreningarna ha spridits i låga koncentrationer utanför 

infiltrationsområdet.  

Figur 4-11. Föroreningsplymer av bly simulerade med olika Kd värden för pilotförsöket. Där simuleringar utförts med Kd = 

0,35 L/mg i A; kd=4,83 L/mg i B och Kd= 0,0018 L/mg i C. Infiltrationsområdet är markerat med rosa, och de brungröna 

cellerna är torra celler i modellen. 

A B C 

A B C 

A B C 

Figur 4-9. Föroreningsplymer av koppar, simulerade med tre olika Kd värden vid pilotförsöket. Där simuleringar utförts 

med Kd = 0,029 L/mg i A; kd=1,1 L/mg i B och Kd= 0,0006 L/mg i C. Infiltrationsområdet är markerat med rosa, och de 

brungröna cellerna är torra celler i modellen. 

 

Figur 4-10. Föroreningsplymer av zink, simulerade med tre olika Kd värden för pilotförsöket. Där simuleringar utförts med Kd = 

0,005 L/mg i A; kd=0,024 L/mg i B och Kd= 0,0006 L/mg i C. Infiltrationsområdet är markerat med rosa, och de brungröna 

cellerna är torra celler i modellen. 
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Värsta scenariot  

De värsta scenarierna syftar till att åskådliggöra hur föroreningsplymerna kunnat se ut om en betydligt 

högre koncentration av bly, koppar och zink fanns vid infiltrationsområdet. Figur 4-12 åskådliggör att 

föroreningsplymernas utbredning blir större men fortfarande är lokaliserade kring infiltrationsområdet.  

 

 

Figur 6. Worst case scenario för Cu. 

 

4.3.1.3 Fullskaleanläggningen 

Koppar 

De platsspecifika fördelningskoefficienterna på 0,029 samt 1,1 L/mg resulterade i maximala 

koncentrationer på 9x10-5 respektive 2,5x10-6 mg/L. Naturvårdsverkets generella 

fördelningskoefficienten resulterar i en maxkoncentration på 0,014 och den största föroreningsplymen 

som sträcker sig utanför infiltrationsområdet, se figur 4-13.  

 

Figur 4-13. Föroreningsplymer av koppar, simulerade med tre olika Kd värden vid fullskaleanläggningen. Där simuleringar 

utförts med Kd = 0,029 L/mg i A; kd=1,1 L/mg i B och Kd= 0,0006 L/mg i C. Infiltrationsområdet är markerat med rosa, och 

de brungröna cellerna är torra celler i modellen. 

Zink 

De platsspecifika fördelningskoefficienterna på 0,005 L/mg och 0,024 L/mg gav maximala 

koncentrationer på 0,012 respektive 0,003 mg/L. Naturvårdsverkets generella fördelningskoefficienten 

på 0,0006 L/mg gav en maximal koncentration på 0,035 mg/L och den största föroreningsplymen, se 

figur 4-14 

A B C 

A B C 

Figur 4-12. Simulerade ”värsta scenarier” med Naturvårdsverkets respektive fördelningskoefficient för A= koppar med 

initial koncentration på 4250 mg/L; B= bly med en initial koncentration på 1320 mg/L och C= zink med en initial 

koncentration på 1710 mg/L. Infiltrationsområdet är markerat med rosa, och de brungröna cellerna är torra celler i 

modellen. 
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Figur 4-14. Föroreningsplymer av zink, simulerade med tre olika Kd värden för fullskaleanläggningen. Där simuleringar 

utförts med Kd = 0,005 L/mg i A; kd=0,024 L/mg i B och Kd= 0,0006 L/mg i C. Infiltrationsområdet är markerat med rosa, 

och de brungröna cellerna är torra celler i modellen. 

Bly 

Det platsspecifika fördelningskoefficienterna på 0,35 L/mg respektive 4,83 L/mg gav de maximala 

koncentrationerna 6x10-7 respektive 4x10-8 och resulterade i en liten spridning. Naturvårdsverkets 

fördelningskoefficienten på 0,0018 L/mg resulterade i en maximal koncentration på 4,5x10-5 mg/L och 

en något större spridning av bly från infiltrationsområdet, se figur 4-15. 

 

 

 

Värsta scenariot 

Det värsta scenariot med högre ansatta initialkoncentrationer ökas föroreningsspridningen för alla 

simulerade ämnen, se figur 4-16. 

 

 

 

 

 

  

A B C 

A B C 

A B C 

Figur 4-15. Föroreningsplymer av bly simulerade med olika Kd värden för fullskaleanläggningen. Där simuleringar utförts 

med Kd = 0,35 L/mg i A; kd=4,83 L/mg i B och Kd= 0,0018 L/mg i C. Infiltrationsområdet är markerat med rosa, och de 

brungröna cellerna är torra celler i modellen. 

Figur 4-16. Simulerade ”värsta scenarier” med Naturvårdsverkets respektive fördelningskoefficient för A= koppar med 

initial koncentration på 4250 mg/L; B= bly med en initial koncentration på 1320 mg/L och C= zink med en initial 

koncentration på 1710 mg/L. Infiltrationsområdet är markerat med rosa, och de brungröna cellerna är torra celler i 

modellen. 
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5. Diskussion 
Den här studien syftade till att undersöka hur eventuella föroreningar av zink, bly och koppar kan ha 

spridits i grundvattnet från infiltrationsområdet under rådande förhållanden. Studien syftade även till 

att undersöka hur den tänka artificiella grundvattenbildningen i området påverkar 

grundvattenförhållandena samt föroreningstransporten med avseende på transporttid, transportväg och 

massa. För de rådande förhållandena, representerat av grundscenariot, tyder simuleringar på att den 

nuvarande föroreningstransporten av bly, koppar och zink är låg utanför infiltrationsområdet. Vid 

infiltrering av ytvatten representerat av scenarierna pilotförsöket samt fullskaleanläggningen kommer 

föroreningstransportens utbredning öka i jämförelse med grundscenariot. Transporttiden troligen 

minska samt att simuleringarna tyder på att de maximala koncentrationerna ökar med ökad mängd 

infiltrerat vatten.  

5.1 Grundvattennivåer och grundvattenflöden 
Den hydrogeologiska modellen reproducerar grundvattennivåerna med ett nRMS på 7,4 % och en 

maximal residual på 0,162 meter. Därav uppfyller modellen de satta kriterierna på ett nRMS <10% 

och en maximal residual <0,2 meter. Alla de simulerade scenarierna resulterar i grundvattenflöden 

som stämmer överens med det angivna grundvattenflödet av SGU, se figur 2–3 och figurer bilaga 2. 

Den hydrogeologiska modellen resulterar i torra celler i lager 1, lager 2 och lager 3 i Isälvssedimenten. 

De torra cellerna återfinns främst kring infiltrationsområdet och i de södra delarna av området, se 

Bilaga 2. Känslighetsanalysen för grundvattenflödet påvisade att isälvssedimentens (Isälv 1 och Isälv 

2) hydrauliska konduktivitet är de jordartszoner som hade störst inverkan på modellens robusthet.  

Grundscenariot visar att flera celler i isälvssedimenten för infiltrationsområdet är torra. De 

simulerade torra cellerna kring infiltrationsområde överensstämmer dock med observationsdata för 

grundvattennivån, som observerats på cirka 10 meters djup under markytan. Den infiltrerade mängden 

vatten till grundvattensystemet påverkar grundvattennivåerna i området. För pilotförsöket respektive 

fullskaleanläggningen tyder simuleringarna på att grundvattennivåerna nära infiltrationsområdet kan 

höjas med cirka 7 meter. Simuleringen tyder på att grundvattennivåerna i isälvsedimenten under leran 

kan sänkas med 3–5 meter respektive upp till 15 meter för pilotförsöket respektive 

fullskaleanläggningen. Enligt simuleringen kommer grundvattennivåerna i jordartszoner som 

postglacialsand och isälvssediment i översta lagren sjunka medan den överlagrande leran verkar kunna 

hålla kvar vatten. Som troligen beror på skillnaden i de ansatta hydrauliska konduktivitetsvärdena i 

modellen som i magnitud skiljer sig med 1x105 mellan Isälv 1 och postglaciallera.  

5.2 Grundvattentransport 
De simulerade grundvattenflödet rör sig mot området för uttagsbrunnarna i alla scenarier, men med 

olika transporttider. De simulerade transporttiderna för vattenpartiklar att ta sig från 

infiltrationsområdet till uttagsbrunnarna i grundscenariot blev cirka 2800 dagar vilket motsvarar 7,7 

år. Manuellt beräknade transporttider för Isälv 1 (sand) och Isälv 2 (sand och grus) blev 286 år 

respektive mindre än 1 år (284 dagar). De manuellt beräknade transporttiderna förutsätter dock att 

partiklarna endast rör sig i en hydraulisk konduktivitetszon från infiltrationsområdet till brunnarna. 

Det blir missvisande, partiklarna i modellen kommer först röra sig i Isälv 1 med lägre hydraulisk 

konduktivitet en kortare sträcka. För att sedan röra sig ner till Isälv 2 med högre hydraulisk 

konduktivitet. Majoriteten av transporten torde ske i Isälv 2 och därav är den beräknade 

transporttiden på 7,7 år inte orimlig. Upptaget av grundvatten i brunnarna kommer minska 

grundvattnets transporttid. För pilotförsöket respektive fullskaleanläggningen simulerades 

grundvattentransporten till 800 respektive 300 dagar. 

Känslighetsanalysen för transporttiden visade att de ansatta hydrauliska konduktiviteterna 

för Isälv 2 har stor påverkan. Den hydrauliska konduktiviteten för djup morän visade sig också 

påverka transporttiden. En ökning av den hydrauliska konduktiviteten för djup morän till 3x10-5 m/s 

resulterade i en transporttid på 2000 dagar. Vid en sänkning av den hydrauliska konduktiviteten till 
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3,2x10-4 m/s uppvisade istället Isälv 2 de den största påverkan. Den lägre hydrauliska konduktiviteten 

resulterade i en transporttid på 4100 dagar. Att transporttiderna påverkas av Isälv 2 respektive djup 

morän är rimligt då Isälv 2 är den jordartszon med högst hydraulisk konduktivitet och djup morän är 

en jordartszon med stor utbredning i lager 2.  

Generellt visade sig den effektiva porositeten ha en väldigt låg påverkan på transporttiderna, 

förutom för Isälv 2. En liten förändring av den effektiva porositeten från 0,19 till 0,18 och 0,2 

resulterade i en minskning av transporttiden på 100 dagar respektive en ökning på 200 dagar.    

Känslighetsanalysen påvisade även att när den hydrauliska konduktiviteten för Isälv 1 ökade så ökade 

även transporttiden. Den reaktionen är tvärtemot vad som händer då den hydrauliska 

konduktiviteten ökas för de andra jordartszonerna. I Visual MODFLOW åskådliggjordes att 

flödesvägarna då i större utsträckning rör sig uppåt i modellen, i jämförelse med när de kalibrerade 

värdena är ansatta. Det kan bero på att skillnaden mellan de hydrauliska konduktiviteterna för Isälv 1 

(som överlagrar Isälv 2) och Isälv 2 då blir mindre och att vattenpartiklarnas benägenhet att röra sig 

mot högre hydrauliska konduktivitet minskar.  

5.3 Föroreningstransport 
Föroreningstransporterna har simulerats för 10 år, inget av de simulerade scenarierna tyder på att 

föroreningsplymen når uttagsbrunnarna. Simuleringen av alla scenarier leder till att det blir torra celler 

i infiltrationsområdet eller i anslutning till infiltrationsområdet, vilket påverkar föroreningstransporten 

genom att inget massflöde beräknas i dessa celler. Simuleringarna påvisar att masstransporten 

påverkas av infiltrationsmängden. En högre infiltrationsmängd ger en större föroreningsplym samt 

högre maximal koncentration för bly, koppar och zink. De maximala koncentrationerna i 

grundscenariot varierar mellan 3,7x10-7 till 1,4x10-10 mg/L för bly; mellan 3 x10-5 till 2x10-8 mg/L för 

koppar och 4,5x10-4 till 1,4x10-5. Vid pilotförsöket variera de maximala koncentrationerna mellan 
4x10-5 till 2,8x10-8 mg/L för bly; 8 x10-4 till 2,5x10-6 mg/L för koppar, samt 0,012 till 9x10-4 mg/L för 

zink. Fullskaleanläggningen resulterar i de högsta maximala koncentrationerna av de tre simulerade 

scenarierna och ger följande intervall för de maximala koncentrationerna 4,5x10-5 till 4x10-8 mg/L för 

bly; 0,014 till 2,5x10-6 mg/L för koppar, samt 0,035 till 3x10-3 mg/L för zink.  

Det finns anledning att tro att en föroreningsspridning från infiltrationsområdet redan skett 

eftersom material återfunnits på platsen i 40–50 år. Med tanke på hur länge sedan det var som 

materialet dumpades i området är troligen deponin i den metanogena fasen. Flyhammar (1997) 

studerade en deponi i Malmö, då deponin var aktiv observerades att koncentrationerna av bly, koppar 

och zink var över de dåvarande svenska riktlinjerna för dricksvatten. Men när deponin befann sig i den 

metanogena fasen, cirka 20 år efter första observationerna var halterna av bly, koppar och zink väl 

under de dåvarande svenska riktlinjerna för dricksvatten.  Även (Xiaoli, et al. 2006) undersökte 

utlakning av metaller för en nedlagd deponi, då påvisades att mindre än 1 % av de totala 

koncentrationerna av bly, koppar och zink lakades ut och att deponin troligtvis var i den metanogena 

fasen. Med anledning av Flyhammar (1997) och Xiaoli et al. (2006) observationer finns det anlening 

att anta att bly, koppar och zink redan lakats ut från deponin. Varför den egentliga koncentrationen av 

bly, koppar och zink kan vara högre längre bort ifrån infiltrationsområdet.  

Bly har en tendens att hårdare adsorbera till markpartiklar än koppar och zink (SGU, 

Bedömningsgrunder för grundvatten, 2013), simuleringarna påvisar även att zink och koppar har en 

större föroreningsplym än bly.  Som även åskådliggjordes i känslighetsanalysen har den ansatta 

fördelningskoefficienten påverkan på föroreningsplymens utbredning och den maximala 

koncentrationen.  

När zink simuleras med Naturvårdsverkets generella fördelningskoefficient i pilotförsöket 

överstiger den maximala zinkkoncentrationen i infiltrationsområdet ”måttlig halt” enligt SGU:s 

bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013). Vid simulering av fullskaleanläggningen med 

Naturvårdsverkets generella fördelningskoefficient och den platsspecifika fördelningskoefficienten 

från den nedre ytan, blir de maximala zinkkoncentrationerna över ”måttlig halt” enligt SGU:s 

bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013). Även om föroreningsplymernas utbredning ökat 
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något är plymerna långt ifrån att ha spridit sig till uttagsbrunnarna. Vid infiltration av ytvatten kan 

massan av bly, koppar och zink som löst sig i grundvattnet öka. Men de simulerade koncentrationerna 

beräknas utifrån grundvattnets medelhastighet, där den styrande ekvationen åskådliggör att med en 

ökad hastighet kommer koncentrationen av löst ämne i grundvattnet att minska. Utspädningen tack 

vare den ökade volymen vatten i systemet kan göra att koncentrationerna av bly, koppar och zink som 

når uttagsbrunnarna är så låg att den blir försumbar. 

För de hypotetiska ”värsta scenariot” åskådliggörs att alla ämnen får en större föroreningsplym än de 

scenarier som simulerats med de nuvarande uppmätta koncentrationerna i grundvattnet.  

Den ansatta dispersionen påvisades ha viss påverkan både på föroreningens koncentration och 

föroreningsplymens utbredning. Där den högsta ansatta dispersionen resulterade i den största plymen. 

Den effektiva porositeten för Isälv 2 verkar ha en liten påverkan på föroreningsspridningen. Den 

ansatta fördelningskoefficienten är den parameter som visat sig ha störst påverkan på 

föroreningsspridningen och vilken maximal koncentration som uppnås. De ansatta 

fördelningskoefficienterna påverkan för de simulerade maxkoncentrationerna varierade för de olika 

studerade ämnena.   

 

5.4 Osäkerheter och begränsningar  
Nedan kommer de osäkerheter och begränsningar som finns beskrivas för grundvattennivåerna och 

grundvattenflödet, grundvattentransporten samt för föroreningstransporten.  

5.4.1 Grundvattennivåer och grundvattenflöde  
Det är stora höjdvariationer i området speciellt i de södra delarna, vilket kan vara svårt att återskapa 

korrekt i modellen. När höjddatan från Lantmäteriet importerades för att skapa en markyta i Visual 

MODFLOW interpoleras data med natural neighbour till cellerna, vilket kan påverka höjddatans 

riktighet för cellen. Eftersom de övriga lagrens höjder är ansatta i relation till markytan kan dessa även 

påverkas av hur markytan ansätts. Markytan samt lagrens ansatta höjder kan påverka de beräknade 

grundvattennivåerna i modellen.  

Geologin och jordarternas utbredning är en stor osäkerhet i modellen, som påverkar 

grundvattennivåer och grundvattenflöden. Borrprotokoll från grundvattenrören i området samt de 

jordlagerföljder som anges av SGU uppvisar en stor variation för kornstorleksfördelningen. 

Isälvssedimenten utgörs enligt tillgängliga data av en variation av kornstorlekar från finsand till 

sandiggrus. Vid montering av vissa grundvattenrör nära infiltrationsområdet påträffades även lerlinser. 

Således kan magnituden på isälvssedimentens hydrauliska konduktivitet ha ett stort intervall samt 

variera lokalt. I lager två antogs att Isälvssedimenten, representerade av Isälv 1 (sand) motsvarade det 

område som av SGU anges som ”Grundvattentillgång över 125 l/s”, se figur 2-3. I lager 3 gjordes 

antagandet att det området med Isälv 1 var något mindre än i Lager 2. I Lager 3 antas även att ett stråk 

med sandig/grusigt isälvssediment, representerat av Isälv 2, sträcker sig från kanten av 

infiltrationsområdet till ytvattnet och vidare ut i ytvattnet. Utbredningen för isälvssedimenten och då 

främst för Isälv 2 är en osäkerhet som vid modelleringens iterativa process visade sig ha en stor 

påverkan på modellens prestation.  

5.4.2 Grundvattentransport 
Hur vattnet flödar samt dess transporttid beror till stor del av de ansatta hydrauliska konduktiviteterna. 

Främst för Isälv 2 och djup morän. Därför kommer den ansatta hydrauliska konduktiviteten och 

utbredningen för Isälv 2 även utgöra en osäkerhet för transporttiden för grundvattnet.   

5.4.3 Masstransportmodell 
Osäkerheter för masstransporten är förutom de ansatta parametrarna som diskuterats tidigare även hur 

föroreningen ansätts i modellen. I masstransportmodellen ansätts koncentrationerna av respektive 

ämne med randvillkoret Recharge concentration och med antagandet att koncentrationen vid 

infiltrationsområdet inte minskar med tiden. Det kan utgöra en felkälla dels för grundscenariot där 

koncentrationerna kan komma att minska med tiden, dels för pilotförsöket och fullskaleanläggningen. 
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I de scenarierna är det troligt att metallerna i den omättade zonen mobiliseras som ett resultat av de 

förhöjda grundvattennivåerna vid infiltreringen. Då MODFLOW och MT3DMS bara beräknar flödet i 

grundvattnet kommer mobilisering av metallerna i marken, som enligt markundersökningar visade sig 

vara betydligt högre än halterna i grundvattnet, inte simuleras.    

En felkälla i modellen är att de celler som blir torra i grundscenariot inte kommer bidra till 

masstransporten. Därav kan den egentliga maximala koncentrationen av föroreningar vara missvisande 

för grundscenariot.  

Begränsningar i masstransporten är att simuleringarna bara tar hänsyn till 

adsorptionsprocesserna som sker, i det verkliga systemet är det troligt att även oxidation- och 

jämviktsprocesser kommer att ske. Att koncentrationerna av främst koppar och zink ökar när 

infiltrering sker och ett system går från anaerobt till aerobt har observerats för en deponi i en studie av 

Zhang et al. (2015). Där den troliga anledningen är att föreningar som sulfider som bundit metallerna 

oxideras i det aeroba systemet. Andra kemiska processer som kan ha påverkan föroreningsplymens 

utbredning och dess koncentration i det verkliga systemet är jämviktsreaktioner. Då ytvatten med lägre 

halter av bly, koppar och zink infiltreras kommer systemet troligen försöka uppnå jämvikt med 

avseende på de lösliga jonerna av dessa ämnen.  

En annan begränsning är att föroreningarna bara är ansatta i infiltrationsområdet. Förekomst av 

bly, koppar och zink utanför infiltrationsområdet observerats i samma magnitud som i 

infiltrationsområdet i det verkliga systemet. Därför finns det anledning att anta att det redan har skett 

en föroreningstransport som kommer påverkar föroreningens utbredning i systemet.  

5.5 Rekommendationer för fortsatta studier 
Eftersom det finns osäkerheter i isälvssedimentens utbredning och deras hydrauliska konduktivitet 

borde det undersökas mera. Det pumptest som är planerat i området kommer kunna ge bättre 

antagande angående isälvssedimentens utbredning och deras hydrauliska konduktivitet. Eftersom att 

masstransportsmodellen bygger på den hydrogeologiska modellen kommer dessa osäkerheter även 

återfinnas i denna modell och ge påverkan på masstransportens utbredning. Därför kommer en ökad 

kunskap om dessa parametrar även ge ett säkrare resultat för masstransporten i systemet. 

Då även andra föroreningar än de som simulerats i detta examensarbete påträffats i förhöjda 

halter bör även deras masstransport undersökas för att se hur deras transportvägar och transporttider 

kan se ut.  

Grundvattenmätningar påvisar att koppar, zink och bly kan ha spridit sig även strax norr om 

infiltrationsområdet. Därför rekommenderas provtagning av grundvattnet i närmare anslutning till 

uttagsbrunnarna. För att åskådliggöra den föroreningstransport som redan skett från 

infiltrationsområdet, samt för att vara säkrare i bedömningen av grundvattnets kvalitet vid 

uttagsbrunnarna. 

Att simulera systemet med den nyare versionen av MT3DMS (2016) hade kunnat ge en ökad 

förståelse. I den nyare versionen är det möjligt att bland annat även simulera den omättade zonen då 

MT3DMS beräknar masstransport även i torra celler (Bedekar, Morway, Langevin, & Tonkin, 2016).  

  



48 

 

 

6. Slutsatser 
Den skapade hydrogeologiska modellen uppnår en korrelationskoefficient på 0,99 mellan de 

observerade och de simulerade grundvattennivåerna och modellen uppfyllde de satta kriterierna på en 

nRMS <10 % och en maximal residual under 0,20 meter. Modellen reproducerar grundvattennivåer 

som överensstämmer med de observerade och resulterar i grundvattenflöden för alla tre scenarier som 

överensstämmer med det angivna vattenflödet av SGU. 

Denna studie tyder på att vid grundscenariot blir föroreningstransportens utbredning av koppar, 

bly och zink i grundvattnet låg och att den är främst är koncentrerad kring infiltrationsområdet, samt 

med låga maximala koncentrationer. Metallerna verkar adsorberas till jordens partiklar i stor 

utsträckning.  

Infiltreringen vid pilotförsöket och fullskaleanläggningen kommer förändra 

grundvattenförhållandena i systemet. Som ett resultat av infiltreringen kommer grundvattennivåerna 

höjas lokalt kring infiltrationsområdet och resulterar i mindre torra celler i jämförelse med 

grundscenariot. Som ett resultat av uttaget av grundvatten i uttagsbrunnarna kan istället 

grundvattennivåerna sänkas framförallt i de jordarterna med hög hydraulisk konduktivitet som 

isälvssedimenten och postglacialsand. Vattenflödestransporten påvisade transporttider på 800 och 300 

dagar för pilotförsöket respektive fullskaleanläggningen och med anledning av de 

adsorptionsprocesser som sker och de observerade föroreningsplymerna är det rimligt att anta att 

metallerna har en längre transporttid. 

Vid pilotförsöket samt fullskaleanläggningen kommer föroreningsplymen bli större än i 

grundscenariot. Vilket verkar vara ett resultat av det infiltrerade vattnet, det infiltrerade vattnet leder 

även till att färre celler där föroreningar har ansatts blir torra. Därav kommer masstransport beräknas i 

flera celler för pilotförsöket och fullskaleanläggningen. De maximalt simulerade koncentrationerna 

ökar med mängden infiltrerat vatten. Både för pilotförsöket samt fullskaleanläggningen kan 

simuleringen med Naturvårdsverkets generella fördelningskoefficient leda till zinkkoncentrationer i 

grundvattnet vid infiltrationsområdet som klassas som ”måttlig halt” enligt SGU. Simuleringarna av 

pilotförsöket samt fullskaleanläggningen tyder på att de studerade föroreningarna inte når 

uttagsbrunnarna inom 10 år. Det kan bero på att transporttiderna för föroreningarna är längre men 

också bero på att koncentrationerna av de studerade ämnen hunnits spädas ut innan de når 

uttagsbrunnarna. Även de simulerade värsta scenarierna, där betydligt högre koncentrationer än de 

observerade ansattes, tyder på att föroreningarnas utbredning framförallt är lokaliserad kring 

infiltrationsområdet.   

Bedömningen görs att halter av koppar, bly och zink vid uttagsbrunnarna troligen inte kommer 

överskrida SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten. Bedömningen baseras på de utförda 

simuleringarna för bly, koppar och zink samt med antagandet att de förorenade massorna i 

infiltrationsområdet grävs bort om en infiltrationsanläggning byggs. Det kommer att minska halterna 

av föroreningar som kan lösa sig i grundvattnet när grundvattennivåerna höjs på grund av infiltrering.  

Dock kan halterna av föroreningar närmare uttagsbrunnarna undersökas för att kunna göra en säkrare 

bedömning. För att göra en fullständig bedömning av områdets lämplighet för infiltration bör även 

andra föroreningar som påträffats i förhöjda halter beaktas.  
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Bilagor 

 Bilaga 1 - Manuellt beräknade transporttider 
 

För att kunna göra en jämförelse med de simulerade transporttiderna har dessa beräknats manuellt. 

Vattenflödets transporttid beräknades med ekvation 1  

𝑡 = 𝐿/
𝐾

𝑑ℎ

𝑑𝑥

𝑛
      Ekvation 1. 

Där t är transporttiden i dagar; L är transportsträckans längd i meter; K är den hydrauliska 

konduktiviteten i m/s; dh/dx är den hydrauliska gradienten och n är porositeten. 

Transporttiderna beräknades för Isälv 1 och Isälv 2, med antagandet att L var 800 meter, dh/dx var 

1,83 och n var 0,2 och 0,23 för Isälv 1 respektive Isälv 2 och att de hydrauliska konduktiviteterna var 

1x10-5 och 3,2 x 103 för Isälv 1 respektive Isälv 2.  
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Bilaga 2 – Grundvattenflöden 
De simulerade grundvattenflödena för de respektive scenarierna grundscenario, pilotförsök och 

fullskaleanläggning. För grundscenariot visas grundvattenflödena överlagrade de hydrauliska 

konduktivitetszonerna. För pilotförsöket och fullskaleanläggningen överlagrar grundvattenflödet de 

simulerade grundvattennivåerna, dock har de hydrauliska konduktivitetszonerna samma utbredning 

som för grundscenariot.   

Grundscenario – grundvattenflöden överlagrar hydrauliska konduktivitetszoner  
 

 

 

Figur 1. Grundvattenflöde, representerade av vektorer, för grundscenariot för Lager 1 =A, Lager 2 =B och Lager 3 =C. 

Konduktivitetszonerna är överlagrade av vektorer, rosa vektorer representerar vattenflöde neråt i modellen och ljusblå 

vektorer representerar vattenflöde uppåt i modellen. Konduktivitetzonerna är följande: Ytligt berg= vit; Ytlig morän= 

ljusblå; Postglacialsand= röd; Postglaciallera=mörkblå; Isälvssediment (sand)= grönblå; Fyllning= grön; isälvssediment 

(sand och grus) =mörkblå; djup morän=lila; djupt berg=olivgrön samt vatten=grå. Infiltrationsområdet utgörs av det 

svartmarkerade området och de mörkgrå områdena är inaktiva celler där inget flöde beräknas.   

C 

A 
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Grundscenario - grundvattennivåer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Grundvattennivåer och torra celler för den hydrogeologiska modellen i 

grundscenariot. Där A visar lager 1, B visar lager 2 och C visar Lager 3. 
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Pilotförsök – grundvattennivåer och grundvattenflöden 
 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Fullskala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Grundvattnets flödesriktningar samt grundvattennivåer i A) lager 1; B) I lager 2 och C) i lager 3. Blå vektorer 

representerar ett flöde som går inåt (neråt) i modellen och rosa vektorer representerar ett flöde som går utåt (uppåt) i 

modellen. Infiltrationsområdet är markerat med en röd rektangel.  
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Fullskaleanläggning – grundvattennivåer och grundvattenflöde 
 

 

Figur 4. Grundvattenflödet vid fullskaleanläggning. Där A) visar grundvattenflödet i Lager1, B) visar grundvattenflödet i 

lager 2 och C) visar grundvattenflödet i lager 3. Blå vektorer representerar ett flöde som går inåt (neråt) i modellen och rosa 

vektorer representerar ett flöde som går utåt (uppåt) i modellen. Infiltrationsområdet är markerat med en röd rektangel.  
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Bilaga 4 – referenser för sy, effektiv porositet och porositet 
Visar de referenser i Tabell 1 som använts för att ansätta initiala värden av Sy, effektiv porositet och 

porositet för respektive jordartszon. 

Tabell 1. Anger referenser för Sy, effektiv porositet och porositet.  Där 1 är baserat på värden från Heath (1983) och 2  är 

baserat på värden från Morris och Johnsson (1967), 3 från Fetter (2012), 4  från (Schwartz & Zhang, 2003) och 5 är 

uppskattade utifrån (Svensson, 1996). * Fyllning antas vara en blandning mellan sand, lera silt.  

  

Zon Jordart Sy Effektiv 

porositet 

Porositet 

1 Ytligt berg 1 4 1 

2 Lera 1 5 1 

3 Fyllning * * * 

4 Isälv 1 sand 1 5 1 

5 Postglacialsand 1 5 1 

6 Djup morän 2 5 3 

7 Djup berg 1 1 4 1  

9 Djup berg 2 1 4 1 

10 Isälv 2 

grus/sand 

1 5 1 

11 Isälv 3 sand 1 5 1 

12 Ytlig morän  2 5 3 
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Bilaga 5 - kalibreringsresultat 
 

Resultat av kalibrering av modellen, där de observerade och de simulerade grundvattennivåerna i 

grundvattenrören plottats.  

 

Figur 1.  Resultat av kalibrering för den hydrogeologiska modellen. Med observerade grundvattennivåer på x - axeln och 

modellerade grundvattennivåer på y-axeln. 
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Bilaga 5 -Använda fördelningskoefficienter, Kd  

Naturrådsverkets generella Kd 
I den här studien har även Naturvårdsverkets generella Kd värden använts vid simuleringar. De 

generella Kd värdena simulerades eftersom att de var lägre än de beräknade platsspecifika och då 

resulterar i en lägre adsorption av föroreningen i marken. 

Naturvårdsverkets Kd värden (L/mg)  

 Bly  Koppar Zink 

 0,0018 0,0006 0,0006 

 

Beräkning av platsspecifika Kd 
 

Ett ämnes fördelningskoefficient mellan vatten och jord kan beräknas platsspecifikt med uppmätta 

värden från markundersökningar samt för uppmätta halter i grundvatten, se ekvation 1. Förhållandet 

mellan halten i fast fas och i löst fas antas vara linjärt (Naturvårdsverket, 2006).  

𝐾𝑑 =
𝐶 𝑓𝑎𝑠𝑡 𝑓𝑎𝑠

𝐶 𝑙ö𝑠𝑡 𝑓𝑎𝑠
     Ekvation 1. 

Där Kd är fördelningskoefficienten mellan vatten och jord i L/kg; C jord är koncentrationen av ämnet i 

fast fas i mg/Kg TS och C vatten är koncentrationen av ämnet i löst fas i mg/L. 

Platsspecifika Kd värden beräknades både för den nedre och den övre ytan för infiltrationsområdet. 

Beräkningarna gjorde utifrån de markprovtagningar som utförts samt provtagning av grundvatten, se 

tabell 1.  

Eftersom Rb 1801 är beläget vid den nedre delen av infiltrationsområdet har data från det 

grundvattenröret använts för att beräkna ett Kd värde för den nedre ytan. För den övre ytan har data 

från grundvattenrör Rb1803 istället använts. 

Tabell 5. Uppmätta halter av bly, koppar och zink vid markundersökningar samt vid grundvattenprovtagning vid 

infiltrationsområdet. Vid markprovtagningen delades infiltrationsområdet upp i en nedre och en övre yta (beroende på 

höjdskillnader i markytan) grundvattenrör Rb 1801 är beläget vid den nedre ytan och Rb 1803 vid den övre ytan. Utifrån 

dessa data har platsspecifika Kd värden beräknats för den nedre respektive den övre ytan.  

Halt i fast fas (mg/kg TS) Bly Koppar Zink TS (%) 

Nedre ytan medel  10,8 16,1 41,9 95,3 

Nedre ytan max  20 24 56  

Övre ytan medel  8,6 96,4 90,2 92,9 

Övre ytan max  370 890 280  

Halt i löst fas (mg/L)     

Rb 1801 (Nedre ytan) 0,000054 0,00079 0,011  

Rb 1803 (Övre ytan) 0,000073 0,0022 0,035  

Beräknade Kd värden (L/mg)  

Nedre ytan (max) 0,35 0,029 0,005  

Övre ytan (max) 4,83 1,1 0,024  
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