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Sammanfattning 

Att hitta nya energilösningar som är hållbara ur miljösynpunkt är en stor och viktig 

utmaning för framtiden i Sverige och övriga världen. Geoenergi är en förnybar, 

naturlig energikälla där termal energi från solen nyttjas för både kyl- och 

värmebehov. Begreppet geoenergi inkluderar termal energi från berg (bergvärme), 

jord (jordvärme) och grundvatten (akviferlager). 

I ett akviferlager borras en eller flera brunnar där grundvatten pumpas upp ur en 

akvifer för att via värmeväxlare kyla och värma byggnader. Vattnet återinfiltreras 

sedan i akviferen varför inget nettouttag av grundvatten görs. Ett akviferlager 

används ofta på säsongsbasis, och innefattar då en varm brunn/brunnspol och en 

kall brunn/brunnspol. På sommaren tas vatten från den kalla brunnspolen, vilket 

efter användning infiltreras i den varma brunnspolen, och på vintern tas vatten 

från den varma brunnspolen vilket sedan infiltreras i den kalla brunnspolen. 

Brunnspolerna måste vara placerade på tillräckligt avstånd från varandra så att 

termiskt genomslag, det vill säga att brunnspolerna temperaturmässigt påverkar 

varandra, kan undvikas. 

Vid anläggandet av ett nytt akviferlager är grundliga geologiska och 

hydrogeologiska undersökningar av platsen av stor vikt. Genom studier av 

befintliga akviferlager kan det konstateras att det i vissa fall uppstår problem i 

form av exempelvis termiskt genomslag eller nedsatt kapacitet. Grunden till dessa 

problem är bristfälliga kartläggningar av akviferens geologiska och 

hydrogeologiska egenskaper. Dessa egenskaper måste alltså vara väl kända för att 

säkerställa akviferlagrets funktion och kapacitet och minska den miljömässiga 

påverkan. Detta görs ofta genom simuleringar av akviferlagret i drift genom 

grundvattenmodellering. För att kunna utföra fungerande grundvattenmodellering 

och dra slutsatser om områdets hydrogeologiska förhållanden är undersökningar 

av, och förståelse för, områdets geologi avgörande.  

I denna studie byggs en tredimensionell geologisk modell av Brunkebergsåsen upp 

i det geologiska modelleringsprogrammet Leapfrog Hydro. I Brunkebersåsen på 

Norrmalm i Stockholm planerar fastighetsägaren AMF att uppföra ett akviferlager 

för kyl- och värmebehov för Gallerians köpcentrum. Genom att på basis av 

punktobservationer bygga upp en tredimensionell geologisk modell av åsen syftar 

studien till att undersöka hur åsens uppbyggnad ser ut med avseende på 

lagerföljder och dessas mäktighet. Vidare undersöks hur denna information kan 

bidra till att dra slutsatser kring hur akviferens geologi kan komma att påverka det 

planerade akviferlagret. För att undersöka åsens hydrogeologiska egenskaper 

närmare uppskattades åsens effektiva hydrauliska konduktivitet, eller mer 

specifikt den horisontella konduktiviteten för hela akviferens djup. Utifrån den 

uppskattade effektiva hydrauliska konduktiviteten räknades transporttider mellan 

de båda brunnspolerna fram.  Studien syftar också till att på ett mer generellt plan 
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svara på hur tredimensionella geologiska modeller kan bidra till förbättrade 

hydrogeologiska utredningar. 

Den tredimensionella geologiska modellen byggdes upp med hjälp av data över 

jordlagerföljder från 60 borrhål i rullstensåsen. Borrhålen importerades till 

modelleringsprogrammet Leapfrog Hydro där två alternativa geologiska 

modelltolkningar togs fram, kallade M1 och M2. I M1 är jordlagren något tunnare 

och mer utsträckta än i M2. Syftet med att skapa två olika geologiska modeller var 

att jämföra hur manuella justeringar och tolkningar av geologin kan påverka 

hydrogeologiska slutsatser och beräkningar för området. Utifrån modellernas 

jordlagerföljder uppskattades effektiv hydraulisk konduktivitet för 26 punkter i 

åsen i M1 respektive M2. För de sex punkter belägna närmast brunnspolerna 

användes de uppskattade värdena för att beräkna transporttiden mellan varm och 

kall brunnspol. 

Resultatet från den tredimensionella geologiska modelleringen visar att åsen i 

huvudsak består av grus och sand. Mäktiga sandlager återfinns framförallt i 

områdets södra delar. I åsens nordöstra del finns lager av kohesionsjordarter. Den 

främsta skillnaden mellan M1 och M2 är att M1 tillåter kohesionsjordarterna att 

breda ut sig över ett större område. Detta har åstadkommits genom att 

jordlagerföljden från respektive borrhål har extrapolerats över ett större område i 

M1 jämfört med M2. Den geologiska modelleringen visar att kohesionsjordarter är 

glest förekommande i åsen. Risk finns dock att andelen kohesionsjordarter är 

underskattade, då borrhålen inte täcker hela åsen och vissa sonderingsmetoder 

inte är tillräckligt noggranna för att identifiera mycket tunna jordlager. 

Uppskattningen av effektiva hydrauliska konduktiviteter visar på en relativt 

homogen ås med små variationer i konduktivitet inom åsen. I M1 är den effektiva 

hydrauliska konduktiviteten i genomsnitt 2,7 x 10-2 m/s och i M2 2,5 x 10-2 m/s.  I 

M1 är skillnaden mellan högsta och lägsta konduktivitet 0,05 m/s och i M2 0,07 

m/s. Att skillnaderna är relativt små beror på att mäktiga grus- och sandlager finns 

över hela modellområdet. Studien visar att kohesionsjordarter, som har låg 

konduktivitet, inte påverkar den effektiva hydrauliska konduktiviteten i särskilt 

stor utsträckning om de under- eller överlagras av genomsläppliga jordarter med 

större mäktighet. 

Beräkningen av transporttider mellan brunnspolerna visar på en genomsnittstid 

på 58,5 dygn för M1 och 156,4 dygn för M2. Skillnaden beror på att M2 visar på 

mäktigare sandlager än M1 runt brunnspolerna. Konduktivitenen för sand är i 

denna studie satt till en tiopotens lägre än för grus.  

En slutsats av denna studie är att akviferen lämpar sig väl som akviferlager då den 

till stor del består av mäktiga sand- och gruslager med hög hydraulisk 

konduktivitet. Eventuella lager av kohesionsjordarter som kan ha missats i 

modelleringen bedöms inte ha någon avgörande påverkan på akviferlagret. Detta 
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eftersom de i så fall bedöms vara mycket tunna och troligtvis framförallt 

förekommer i åsens perifera delar, långt från brunnspolerna. Skillnader i de 

alternativa geologiska modellerna M1 och M2 bedöms ha betydelse för de 

hydrogeologiska slutsatser som kan dras om åsen, främst eftersom transportiden 

mellan brunnspolerna skiljer sig åt mellan modellerna. 

Tredimensionell geologisk modellering bedöms bidra till förbättrade 

hydrogeologiska utredningar då det är ett enkelt och effektivt sätt att bygga upp 

ett områdes geologi inför fortsatta hydrogeologiska utredningar, som exempelvis 

grundvattenmodellering. Dessutom kan geologisk modellering bidra till att 

reducera antalet alternativa modellkonceptualiseringar genom att de som inte är 

realistiska ur ett geologiskt perspektiv kan sorteras bort. Tredimensionell 

geologisk modellering ger även tydligare överblick liksom detaljkännedom om 

akviferens geologi, jämfört med tvådimensionell data. 

Summary 

Finding new solutions for sustainable energy is a big challenge for the future in 

Sweden and the rest of the world. Underground thermal energy storage (UTES), is 

a renewable energy source where thermal energy from the sun is used for both 

heating and cooling of buildings.  

The most energy-effective variant of UTES is aquifer thermal energy storage 

(ATES), where groundwater is used as an energy source. In an aquifer, one or more 

wells are drilled to pump up water for cooling and or heating purposes. ATES is 

often used on a seasonal basis and is then consisting of one or more warm wells 

and one or more cold wells. In the summer, water is pumped from the cold wells 

and infiltrated back to the aquifer through the warm wells after use. In the winter, 

water is pumped from the warm wells and infiltrated through the cold wells after 

use. The warm and cold wells need to be placed at a distance far enough from each 

other to avoid thermal breakthrough. 

When constructing a new ATES, investigations of the geological and 

hydrogeological features of the considered site are essential. By studying existing 

ATES it is clear that problems such as thermal breakthrough and reduced capacity 

exists in some of them. Those problems are the consequence of poor surveys of the 

aquifers geological and hydrogeological features. These features of the aquifer 

must therefore be well known to be able to ensure the function and capacity of the 

ATES. This is often done through ground water modeling simulating the effect of 

ATES under operation. To be able to build functional groundwater models and 

draw conclusions about the hydrogeology of the site, investigations of, and 

understanding for, the site´s geology is crucial. 

In this study a three dimensional geological model of the esker Brunkebergsåsen is 

built up in the modeling program Leapfrog Hydro. An ATES in planned to be 

installed in Brunkebergsåsen at Norrmalm in Stockholm, Sweden, to heat and cool 
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the shopping center Gallerian. By using point observations to construct a three 

dimensional model of the esker, the study aims at investigating the soils and their 

distribution and thickness within the esker. This will contribute to conclusions 

about how the eskers geology will affect the planned ATES. To further investigate 

the esker´s hydrogeological properties, the effective hydraulic conductivity, i.e. the 

total conductivity for the whole aquifer thickness, was estimated. From the 

estimated effective hydraulic conductivity, transportation times for the transport 

between warm and cold wells were calculated. The study also aims at finding out 

how three dimensional geological models in general can be used to improve 

hydrogeological investigations.  

The three dimensional geological model was build up from soil layer data from 60 

boreholes in the esker. The borehole data were imported into Leapfrog Hydro 

where two different geological interpretations were developed, called M1 and M2. 

In M1 the soil layers are thinner and more stretched out than in M2. The reason 

two geological models were created was to investigate how manual adjustments 

and interpretations may affect the hydrogeological conclusions and calculation of 

the site. From the soil layers of the model, an effective hydraulic conductivity was 

estimated for 26 points in the esker for both M1 and M2. For the six points located 

closest to the wells of the ATES, transportation times between warm and cold wells 

were calculated.  

The result from the three dimensional geological modeling shows that the esker 

mainly consists of gravel and sand. Thick sand layers are mainly found in the 

southern parts of the site. In the north eastern area of the esker layers of cohesive 

soils are located. The most important difference between M1 and M2 is that the 

cohesive soils are distributed over a larger area in M1, compared to M2. This is 

because the borehole data is extrapolated over larger distances in M1. Cohesive 

soils are predicted to occur sparsely within the model area, although there is a risk 

that their distribution is underestimated. This due to lack of boreholes in some 

parts of the model area. Also, the methods used for identifying soil classes in the 

boreholes may sometimes have been insufficient for identifying thin layers of soil. 

The estimated effective hydraulic conductivity is on average 2,7 x 10-2 m/s for M1 

and 2,5 x 10-2 m/s for M2. The difference between the highest and the lowest 

conductivity is 0,05 m/s and 0,07 m/s for M1 and M2, respectively. The relatively 

small differences in effective hydraulic conductivity are indicating that the esker is 

homogeneous.  The study shows that cohesive soil, which has low hydraulic 

conductivity, does not affect the effective hydraulic conductivity in a significant 

way as long as they are under or over layered by soil with high hydraulic 

conductivity. 

The calculated transport times between warm and cold wells give an average time 

of 58,5 days for M1 and 156,4 days for M2. The difference is due to thicker layers 
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of sand in M2 compared to M1. In this study the hydraulic conductivity is set to one 

order of magnitude lower for sand than for gravel. 

A conclusion of the study is that the aquifer is well suitable as an ATES. This is 

because it mainly consists of thick sand and gravel layers with high hydraulic 

conductivity. Possible layers of cohesive soil that may have been missed in the 

geological modeling are not expected to affect the ATES in a significant way. This is 

because they are most likely to be thin and located in the outer parts of the esker. 

The interpretations and adjustments differing M1 from M2 is likely to have impact 

on the hydrogeological conclusions that can be made from the models, especially 

since the transport time is differing between the models. 

Three dimensional geological modeling is expected to improve hydrogeological 

investigations since they are an easy and straight forward way of building up the 

geology of an area for further hydrogeological investigations, such as ground water 

modeling. Geological modeling can also contribute to reduce the number of 

alternative model conceptualizations through sorting out models that is 

considered not realistic through a geological perspective. Also, three dimensional 

geological models give a distinct overview as well as detailed knowledge about the 

aquifers geology, compared with two dimensional data.  
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1   Introduktion 

Att hitta nya energilösningar som är hållbara ur miljösynpunkt är en stor och viktig 

utmaning för framtiden i Sverige och övriga världen. 2008 beslutade EU att till 

2020 reducera koldioxidutsläppen med 20 %, baserat på 1990 års nivåer. Dessa 

mål ska uppnås bland annat genom en stor satsning på förnybara energikällor. 

Geoenergi är en förnybar, naturlig energikälla där termal energi nyttjas för värme- 

och kylbehov. Geoenergi har visat sig vara både en miljövänlig och ekonomiskt 

fördelaktig energilösning, varför området har stor potential för expansion och 

utveckling. Den termala energin som används inom geoenergi kan komma från 

berg (bergvärme), jord (jordvärme) eller grundvatten (akviferlager) (Lee 2010, 

Bonte et al. 2011). 

Akviferlager (engelska Aquifer Thermal Energy Storage, ATES) anses vara den mest 

effektiva formen av geoenergi, eftersom vattnets energiväxlande yta är mycket 

större för vatten än för berg eller jord (Geotec & Svensk Geoenergi 2012). Ett 

akviferlager utnyttjar den energi som finns i grundvattnet genom brunnar som 

pumpar upp grundvattnen ur akviferen för värme- och kylbehov i byggnader. 

Vattnet återförs sedan till brunnarna, vilket gör akviferlagret till ett slutet system 

utan nettouttag av grundvatten (Kangas & Lund 1994).  

Utvecklingen av akviferlager startade på 1960-talet i Kina. Sedan dess har tekniken 

etablerat sig över hela världen, men framförallt i Nordamerika och Europa. 

Nederländerna anses vara teknologiskt ledande inom området, med cirka 1000 

anläggningar (2012). År 2020 beräknas Nederländernas akviferlageranläggningar 

årligen bidra med kylning motsvarande användandet av 500 miljoner m3 gas (Lee 

2010), vilket visar på den miljömässiga och ekonomiska nyttan av akviferlager.  

I Sverige finns idag ett hundratal akviferlageranläggningar i drift (Geotec & Svensk 

Geoenergi 2012). På Arlanda flygplats invigdes 2009 ett av världens största 

akviferlager, som försörjer delar av flygplatsen med värme- och kyla via 

grundvattenmagasinet i den närbelägna Stockholmsåsen (Andersson et al. 2013). 

Användandet av akviferlager är begränsat till områden med jordlager eller 

berggrund med hög transmissivitet, vanligtvis rullstensåsar eller 

sandsten/kalksten (Parr et al. 1982). Enligt Geotec & Svensk Geoenergi (2012) 

finns akviferer lämpliga för akviferlager på 10-15 % av Sveriges yta. Många 

svenska städer är dessutom belägna i anslutning till bra akviferer, som 

rullstensåsar, varför akviferlager har stor potential att användas i omfattande 

skala i Sverige.  

Bonte et al (2011) identifierar fyra miljömässiga riskområden vid etablering av 

akviferlager. Dessa är hydrogeologisk påverkan, termisk påverkan, kemisk 

påverkan och mikrobiologisk påverkan. För att minimera dessa 

påverkansområden är noggranna förstudier av akviferens geologiska och 
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hydrogeologiska egenskaper avgörande. Förstudier är också avgörande för att 

kunna säkerställa akviferlagrets funktion och kapacitet (Parr et al. 1982). 

Vanligtvis används hydrogeologisk modellering baserad på information från 

provpumpningar och andra hydrogeologiska undersökningar (Andersson 2009, 

WSP 2013a). Genom hydrogeologisk modellering syftar man till att utreda 

akviferlagrets påverkan vad gäller grundvattnets avsänkning och temperatur. För 

att kunna göra dessa typer av modelleringar krävs god förståelse för 

grundvattenmagasinets egenskaper, så som magasinets mäktighet, transmissivitet 

och hydrauliska gränser (Kangas & Lund 1994). 

Vikten av noggranna förstudier visas bland annat genom brister i funktionen och 

miljömässig påverkan hos befintliga akviferlager. Ett exempel är det tidigare 

nämnda akviferlagret vid Arlanda flygplats. Vid driftstart visade det sig att när kallt 

vatten återinfiltrerades i den kalla brunnspolen vintertid, flödade akviferen över i 

östlig riktning. Detta har medfört att anläggningens kapacitet är kraftigt nedsatt 

och förslag till omkonstruktion av både brunnssystem och drift har tagits fram 

(Andersson et al. 2013). Ferguson & Woodburry (2006) påpekar att många 

akviferlager på lång sikt drabbas av termisk påverkan då brunnspolerna placerats 

för nära varandra. I deras studie undersöks ett akviferlager i Winnipeg, Kanada, 

där den termiska påverkan blivit större än beräknat då egenskaperna hos 

berggrundens spricksystem inte var känt vid akviferlagrets uppförande. När 

akviferlager etableras i stadsområden är grundvattnet i många fall förorenat av 

tidigare verksamheter på platsen. Studier visar att ökade 

grundvattentemperaturer kan öka mobiliseringen av föroreningar eller till och 

med göra föroreningar mer toxiska (Knauss et al. 2000, Noyes et al. 2009). 

Förutom kemisk påverkan kan höjda grundvattentemperaturer också leda till 

förändringar av vattnets mikrobiologi (Hall et al. 2008). 

För att minimera osäkerheten kring akviferlagrets påverkan på omgivningen, samt 

dess funktion och kapacitet, är det av stor vikt att bygga upp en så realistisk modell 

som möjligt av grundvattenmagasinets naturliga förhållanden. En sådan modell 

ger kunskap om magasinets egenskaper innan ett akviferlager kopplas på, 

information som sedan ligger till grund för bedömning av driftlägets påverkan.  

Nyttan av tredimensionella grundvattenmodeller har länge varit känd. Molson et 

al. (1992) visar på betydelsen av tredimensionella modeller inför utvecklingen av 

ett nytt akviferlager. Studien visar att möjligheten att ange den hydrauliska 

konduktiviteten i tre riktningar (sidled (Kx, Ky) och höjdled (Kz)) är av stor 

betydelse för att få en så realistisk simulering som möjligt av vattnets rörelser i 

grundvattenmagasinet. Molson et al. (1992) menar att uppbyggnaden av 

välfungerande tredimensionella modeller är helt avgörande för att kunna 

säkerställa funktionen hos ett akviferlager.  

För att en tredimensionell grundvattenmodell ska fungera krävs att modellen väl 

återspeglar magasinets geologiska egenskaper. Vattnets rörelser i marken är 
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beroende av geologin, och kunskaper om grundvattenmagasinets uppbyggnad vad 

gäller jord- och bergarter och dessas utbredning och mäktighet är därför mycket 

viktiga för alla typer av hydrogeologiska utredningar. I många fall baseras den 

geologiska information som används för uppbyggnaden av grundvattenmodeller 

eller andra hydrogeologiska analyser på grova förenklingar av verkligheten. Detta 

medför stora osäkerheter vad gäller grundvattenmagasinets egenskaper, vilket får 

stor påverkan på slutsatserna av den hydrogeologiska utredningen (Artimo et al. 

2003, Venteris 2007).  

Att som grund för grundvattenmodellering och andra hydrogeologiska utredningar 

bygga upp en tredimensionell geologisk modell baserad på borrhålsdata kan 

minska denna osäkerhet. Genom att i ett geologiskt modelleringsprogram 

interpolera jordlagerföljder mellan borrhålen återges geologin mer detaljerat vad 

gäller jordlagrens utbredande och mäktighet. Detta ger möjlighet att skapa en mer 

komplex geologisk modell än om borrhålsdata tolkas manuellt. En sådan modell 

bidrar till ökad kunskap om områdets geologi och därmed även ökad kunskap om 

de hydrogeologiska förutsättningarna.  

Artimo et al. (2003) byggde upp en tredimensionell geologisk modell av 

grundvattenmagasinet i rullstensåsen i Virttaankangas, Finland, för att undersöka 

möjligheterna att med hjälp av konstgjord infiltration använda åsens grundvatten 

för vattenförsörjning i Åbo. Denna modell användes sedan framgångsrikt för 

grundvattenmodellering för olika infiltrations- och pumpscenarion. Rullstensåsar 

är ofta inte kontinuerliga i sin lageruppbyggnad vilket gör dem till komplexa 

geologiska system (Fredén 2009). Att bygga upp en tredimensionell geologisk 

modell av en rullstensås är därför en viktig del i processen för förståelse av 

rullstensåsens funktion som grundvattenmagasin.  

I denna studie byggs en tredimensionell geologisk modell av Brunkebergsåsen I 

Stockholm upp i det geologiska modelleringsprogrammet Leapfrog Hydro. 

Modelleringen av rullstensåsen förväntas bidra med ökad förståelse för åsens 

geologi och vilken påverkan den kan ha på ett akviferlager. Eftersom Sverige 

saknar de stora sedimentära bergakviferer som finns i exempelvis Nederländerna 

(Lee 2010) är rullstensåsar en viktig resurs för etableringen av akviferlager. En 

tredimensionell modellering av en rullstensås och analys av dess funktion som 

akviferlager kan därför bidra med ökad kunskap inför framtida etablering av fler 

akviferlager runtom i Sverige och övriga delar av Norden.  

 

1.1 Syfte, mål och frågeställning 

Inför uppförandet av ett akviferlager i Brunkebergsåsen vid Gallerian i Stockholm 

har WSP låtit utföra ett flertal undersökningar av områdets hydrogeologiska 

förhållanden, inkluderande provpumpning och hydrogeologisk modellering. I 

denna studie har all känd information om Brunkebergsåsens geologi ställts 



4 
 

samman som underlag till en tredimensionell geologisk modell av rullstensåsen. 

För att utreda åsens hydrogeologiska egenskaper utifrån den geologiska 

information som modellerats fram har effektiva hydrauliska konduktiviteter 

uppskattats för totalt 26 punkter inom modellområdet. Utifrån de uppskattade 

konduktiviteterna har beräkningar gjorts på transporttiden mellan varm och kall 

brunnspol i akviferlagret. Dessa transporttidsberäkningar utgör grund för 

bedömning av risken för termiskt genomslag i akviferlagret. Frågeställningar 

studien förväntas besvara är följande: 

o Hur ser rullstensåsens uppbyggnad ut med avseende på lagerföljder och 

dessas mäktighet? 

o Hur kan åsens uppbyggnad komma att påverka det planerade akviferlagret? 

o Kan tredimensionella geologiska modeller bidra till förbättrade 

hydrogeologiska utredningar? 

Genom att besvara dessa frågeställningar förväntas studien bidra med 

detaljspecifik kunskap om Brunkebergsåsen uppbyggnad och påverkan på 

Gallerians akviferlager, samt ökad generell kunskap om hur tredimensionell 

geologisk modellering kan användas i hydrogeologiska utredningar.  

 

1.2 Områdesbeskrivning 

Gallerian är ett köpcenter beläget på Norrmalm i Stockholms innerstad. Det 

omgivande området är bebyggt med mestadels affärer och kontorshus med 

undantag för parkområdet i Kungsträdgården. Akviferlagret är planerat att ligga i 

Stockholmsåsen som breder ut sig under Gallerian (se figur 1). Stockholmsåsen är 

en isälvsavlagring och består av sand, grus och sten. Resterande delar av 

Norrmalm är enligt SGU (bilaga 1) karterade som fyllnadsmaterial eller sand med 

små områden med berg i dagen. I väster finns även ett område med lera. 

Berggrunden består enligt SGU (bilaga 1) av metamorfa sedimentära bergarter.  
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Figur 1. Översiktskarta över studieområdet med jordarter enligt SGU (bilaga 1). Fastigheten 

Gallerian markerad samt planerad placering för varma respektive kalla brunnsområden. 

Bakgrundskartor © Lantmäteriet [I2014/00691]. 

1.2.1 Stockholmsåsen 

Stockholmsåsen är en isälvsavlagring, bildad i en svacka i berggrunden, som löper 

genom Stockholm i SSO-NNV riktning (WSP 2013a). En isälvsavlagring utgörs av 

material som transporterats, sorterats och avsatts av inlandsisen. Materialet är 

ofta avrundat och sorterat efter kornstorlek. Typen av isälvsavlagring beror av i 

vilken miljö den bildats. En rullstensås är bildad i en istunnel eller spricka i isen 

och kännetecknas av en långsmal ryggformation i landskapet. En rullstensås kan 

vara antingen subakvatisk, bildad i vatten, eller supraakvatisk, bildad på land. 

Subakvatiska åsar, som Stockholmsåsen, är ofta mycket långa (upp till 250 

kilometer) och på deras sluttningar förekommer svallsediment av lera och silt 

(Fredén 2009).  

Som framgår av jordartskartan i bilaga 1 är Stockholmsåsen uppdelad i olika 

partier bestående av enstaka eller flera sammanhängande åscentra. Kastningarna 

mellan åsens olika delar beror troligen av sprickbildningar i isen, vilket skapat nya 

mynningsvalv och därmed nya delar av åsen (De Geer 1932).  

Inom Norrmalm kallas Stockholmsåsen Brunkebergsåsen och passerar stadsdelen 

genom Riddarfjärden, Saltsjön och Gamla stan i söder och genom Brunnsvikens 

västra strand i norr. Under uppbyggnaden av staden har stora delar av åsryggen 

schaktats bort, och den går idag bara att urskilja på enstaka platser som 

exempelvis Observatorielunden (WSP 2013a). 

Stockholmsåsen har god tillgång på grundvatten men är inte klassad som 

grundvattenförekomst (VISS 2015-01-28). Grundvattenmagasinet är i dagsläget 
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utsatt för hög föroreningsrisk från trafik och verksamhet i dess närhet, och vid 

stora uttag av grundvatten bedöms kvaliteten vara dålig. Brunkebergsåsen bedöms 

därför sakna intresse vad gäller regional vattenförsörjning (WSP 2013c). 

 

1.3 Akviferlager – tekniskt koncept och funktion 

Ett akviferlager utvinner energi för värme och kyla genom grundvatten. Ett antal 

brunnar borras i akviferen, vilka sedan pumpar upp grundvatten som via 

värmeväxlare eller värmepump förs ut på ledningar till avsedd byggnad. Vattnet 

återinfiltreras sedan i akviferen, varför inget nettouttag görs. Brunnarna 

installeras vanligtvis i en varm respektive kall brunnspol, med ett tillräckligt stort 

avstånd emellan för att undvika termisk påverkan från respektive pol. Avståndet 

beror av akviferens mäktighet, hydrauliska och termiska egenskaper samt 

pumpintensitet (Kangas & Lund 1994, Lee 2010). 

Genom att återinfiltrera det använda vattnet i den kalla respektive varma 

brunnspolen fungerar ett akviferlager inte bara för utvinning av termisk energi 

utan även för lagring (Carotenuto et al. 1990). Akviferlagret kan användas på 

säsongsbasis, alltså att varmt vatten tas ut för värmebehov på vintern och kallt 

vatten för kylbehov på sommaren, alternativt användas för både värme- och 

kylbehov samtidigt genom pumpning ur båda brunnspolerna (Lee 2010). Figur 2 

illustrerar ett akviferlager som används på säsongsbasis.   
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Figur 2. Schematisk bild över ett akviferlager för både värme- och kylbehov. Den översta 

figuren visar hur akviferlagret används vid kylbehov, främst under sommarhalvåret, och den 

undre hur akviferlagret används vid värmebehov, främst under vinterhalvåret. 

 

Effekten vid utvinning av värme eller kyla från grundvatten kan beräknas enligt 

ekvationen (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2011) 

 𝑃 = 𝑄 × c ×  ∆𝑇 (1) 

 

där  

P är effekt [W], Q vattenuttag [m3/s]  

c vattnets värmekapacitet [J/(m3x C)] 

 ∆𝑇 Temperaturförändring [C]. 

Om effekten 𝑃, multipliceras med tiden, 𝑡 i [s] under vilken effektuttaget pågått ges 

mängden energi, i [J]. 

 

 𝐸 = 𝑃 × 𝑡 (2) 
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För ett akviferlager som används på säsongsbasis är det viktigt att systemet är 

energibalanserat, alltså att den upptagna och nedförda värmemängden är lika stor. 

I ett system i obalans kommer medeltemperaturen i akviferen att stiga eller sjunka, 

vilket på sikt kan göra akviferlagret oanvändbart (Probert 1995). Vid 

dimensionering av ett akviferlager är det alltså av stor vikt att säkerställa att det 

råder energibalans samt att transporten mellan varm och kall brunnspol inte går 

för fort, eftersom termiskt genomslag då riskeras.  

Värmeledning, där värme transporteras från ett område med hög temperatur till 

ett område med låg temperatur, kan beskrivas genom Fouriers lag (Dominenco & 

Schwartz 1998) 

 

 𝐻 =  −𝐾∇𝑇 (2) 

 

där  

H är värmeflödet [Wm-2]  

K är värmeledningsförmågan [Wm-1°C-1]  

T är temperaturen [°C]. 

I ett grundvattenmagasin sker värmetransporten både i vattnet och i jordartens 

mineralkorn. För att få den effektiva värmeledningsförmågan skrivs Fouries lag 

därför om till att ta hänsyn till akviferens volymandel av vatten respektive 

mineralkorn (Dominenco & Schwartz 1998 

 

 𝐾𝑒 =  𝜃𝐾𝑓 + (1 −  𝜃)𝐾𝑠 (3) 

 

där  

Ke är den effektiva värmeledningsförmågan [Wm-1°C-1]  

Kf är vattnets värmeledningsförmåga [Wm-1°C-1]  

Ks är mineralkornens värmeledningsförmåga [Wm-1°C-1]  

 𝜃 är porositeten [-]. 

Vatten har lägre värmeledande förmåga än de flesta mineralkorn (Dominenco & 

Schwartz 1998) varför kunskap om akviferens geologi är en avgörande faktor för 

att kunna göra beräkningar av värmetransporten i en akvifer. När vattnet 

strömmar genom ett poröst medium avges värme från det tempererade vattnet till 

omgivande mineralkorn. Detta kallas konvektiv värmetransport, och innehåller 

både advektiva och dispersiva komponenter. Termisk advektion är direkt kopplat 

till det linjära grundvattenflödet och termisk dispension är en tredimensionell 
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spridning av värmeenergin (Lee 2013). Molina-Giraldo et al. (2001) menar att det 

naturliga grundvattenflödet ofta ignoreras vid beräkning av värmetransport i 

grundvattnet, vilket kan ge upphov till felaktiva uppskattningar både vad gäller 

distributionen och hastigheten för värmetransporten.  

 

1.3.1 Akviferlager Gallerian 

Fastighetsägaren AMF planerar för ett akviferlager i Brunkebergsåsens 

grundvattenmagasin för uttag och återinfiltration av grundvatten. Grundvattnet 

ska användas för att tillgodose kyl- och värmebehov i Gallerian. Akviferlagret 

placeras under kvarteret Trollhättan och omfattar två varma och två kalla 

brunnsområden (se figur 1) (WSP 2013a). Antalet brunnar i varje brunnspol är i 

dagsläget inte bestämt men ligger troligtvis runt fem brunnar i respektive 

brunnspol. Uttag och återinfiltration planeras till maximalt 60 l/s i 

dygnsmedelvärde. Initialt planerades dubbla akviferlager för att försörja Gallerians 

energibehov. Det andra akviferlagret var tänkt att placeras ca 200 meter norr om 

akviferlagret under Trollhättan. WSP:S hydrogeologiska utredningar visade dock 

att akviferens mäktighet i detta område var en begränsande faktor och det norra 

akviferlagret ströks (WSP 2013b, WSP 2013c). 

I närheten av de planerade akviferlageranläggningarna finns i dagsläget två kända 

akviferlager i drift, Fortum och Hästskon, som kan komma att påverka eller 

påverkas av driften av akviferlagren under Trollhättan (WSP 2013c). 

 

1.4 Jordartsindelning 

För benämning av jordarter används i Sverige vanligtvis två olika skalor, 

Atterbergs kornstorleksskala från 1953 och SGF:s kornstorleksskala från 1984 

(Fredén 2009). I denna studie har SGF:s skala använts. I tabell 1 visas skillnaderna 

mellan Atterbergs och SGF:s skalor. 
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Tabell 1. Indelning av jordarter efter Atterbergs respektive SGF:s kornstorleksskalor (Fredén 

2009). 

Kornstorlek Atterbergs SGF 1984 Kornstorle
k 

> 2000 mm Block  Block Grovblock > 2000 mm 
600-2000 mm   630-2000 

mm 
200-600 mm  Sten Grovsten 200-630 

mm 
60-200 mm Sten  Mellansten 63-200 mm 
20-60 mm  Grus Grovgrus 20-63 mm 
6-20 mm Grus Grovgrus Mellangrus 6,3–20 mm 
2-6 mm Fingrus Fingrus 2-6,3 mm 
0,6-2 mm Sand Grovsand Sand Grovsand 0,63-2 mm 
0,2-0,6 mm Mellansand Mellansand 0,2-0,63 

mm 
60-200 μm Mo Grovmo Finsand 63-200 μm 
20-60 μm Finmo Silt Grovsilt 20-63 μm 
6-20 μm Mjäla  Grovmjäla Mellansilt 6,3–20 μm 
2-6 μm Finmjäla Finsilt 2-6,3 μm 
0,6-2 μm Ler  Ler  0,63-2 μm 
< 0,6 μm  Finler < 0,63 μm 

 

För både huvudord och tilläggsord används i denna studie förkortningar där 

endast de två första bokstäverna anges, undantaget berg som anges B. Jordarter 

anges med huvudordet sist och tilläggsorden först så att den kvantitativt större 

fraktionen står efter den mindre. Exempel: lesaGr = lerigt sandigt grus (SGF 2001).  

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Block_(jordart)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Block_(jordart)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sten_(geologi)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grovsten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sten_(geologi)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellansten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grovgrus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grovgrus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellangrus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fingrus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fingrus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sand
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grovsand
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sand
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grovsand
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellansand
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellansand
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mo_(jordart)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grovmo
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finsand
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finmo
http://sv.wikipedia.org/wiki/Silt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grovsilt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%A4la
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grovmj%C3%A4la
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellansilt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finmj%C3%A4la
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finsilt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ler
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ler
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finler
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2 Tidigare studier 

Nedan redovisas resultatet av tidigare undersökningar av Brunkebergsåsen, de 

flesta av dem gjorda av WSP i samband med förundersökningar för anläggning av 

akviferlager vid Gallerian. 

 

2.1 Geologiska undersökningar av Brunkebergsåsen 

Brunkebergsåsens geologi är väl undersökt och dokumenterad i samband med de 

stora ingrepp och byggnationer som gjorts i området. Åsmaterialet ligger direkt på 

berg och är avlagrat i djupa sänkor i berggrundens yta (Möller & Stålhös 1964). 

Enligt av WSP (2013a) tidigare utförda undersökningar består åsens kärna av sand 

och grus men även en del större stenblock. I åsens utkanter är jordmaterialet 

generellt mer finkorning och lager av silt förekommer. Jordprover har visat på 

grövre och mer heterogent åsmaterial i botten av åsen och mer finkornigt i de övre 

delarna. Åsens bredd är inom Norrmalm 150-200 m (Sweco 2012). Åsmaterialet 

avgränsas västerut av bergsområden vid Klara kyrka och österut tunnas det ut 

under ler- och siltlager. I söder avgränsas åsmaterialet av Norrström, som åsen har 

hydraulisk kontakt med. Avgränsningen norrut är inte helt klarlagd, men ligger 

troligtvis mellan Hötorget och Observatorielunden (Banverket 2007). 

 

2.2 Hydrogeologiska undersökningar av Brunkebergsåsen  

Brunkebergsåsen är en öppen sammanhängande akvifer med en mäktighet på 

mellan 20 meter i åsens centrala delar och ner mot någon meter ut mot åsens 

kanter. Grundvattennivån i åsen är relativt flack och stabil och påverkas främst av 

fluktuationer i Saltsjöns vattenstånd. Enligt historiska mätningar från 1950-1970-

talet ligger grundvattennivån i medel på -0,625 till -1,225 (RH 2000) vilket 

överensstämmer med de mätningar som utförts av WSP under 2011 och 2012 

(WSP 2013a). 

Den naturliga grundvattenbildningen till åsen är starkt begränsad av hårdgjorda 

ytor, men visst inflöde beräknas ske genom tunnlar och invallningar (Banverket 

2007). Grundvattnet i Stockholms innerstad är starkt påverkat av länshållning, 

dränering och skyddsinfiltration p.g.a. de många underjordskonstruktioner som 

finns i området (Sweco 2012). Detta betyder att magasinet inte beter sig enligt 

naturliga principer, vilket gör utvärderingar av magasinet mer komplicerad.   

Grundvattenströmningen i åsen går från norr till söder. Indikationer finns (Sweco 

2013) på att grundvattenströmningen i åsens södra delar inte följer övriga 

strömningsmönster, utan styrs av förhållandet mellan Mälaren och Saltsjön. 

Saltsjön ligger i genomsnitt lägre än Mälaren, vilket då ger en 

grundvattenströmning från väster till öster. I söder står åsen i direkt kontakt med 

Saltsjön. Sweco (2013) menar att Saltsjön är en viktig tillförsel av grundvatten till 
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åsen. Dessa uppgifter kan tyckas motstridiga ifall grundvattenflödet styrs av 

förhållandena mellan Mälaren och Saltsjön och Saltsjön står lägre än Mälaren. WSP 

utförde en provpumpning i åsen under 14 dygn i juni 2013. Under 

provpumpningen mättes kloridhalter i observationsrören belägna närmast 

Saltsjön. Kloridhalterna sjönk under provpumpningen vilket tyder på att åsen inte 

har ett betydande tillflöde av grundvatten från sjön. Dock bedömer ändå WSP att 

kontakten mellan åsen och Saltsjön är god. Detta syns bland annat genom tydliga 

samband mellan nivåförändringar i Saltsjön och nivåförändringar i närliggande 

observationsrör. Troligt är att åsen och Saltsjön står i direkt hydraulisk kontakt 

men att flödet mellan dem inte är betydande, utan att kontakten istället i huvudsak 

utgörs av tryckfortplantningar (WSP 2013d). 

I norr avgränsas åsen av höga berglägen vid Hötorget. Det är oklart om dessa 

berglägen fungerar som en fullständig hydraulisk gräns eller om de endast har en 

begränsande inverkan på grundvattenflödet och visst flöde sker över gränsen 

(Sweco 2013, WSP 2013b). 

Genom resultatet från WSP:s (2013d) provpumpning kunde en rad 

magasinsegenskaper för åsen bedömas. Enligt en grov uppskattning genom en 

avstånds-avsänknings analys är den hydrauliska påverkan 0,05 meter på 700 

meters avstånd. Avsänkningen bedöms främst breda ut sig mot N och S, d.v.s. längs 

åsens sträckning. Detta visas exempelvis genom att ett rör placerat utanför 

åsmaterialet inte påverkades alls av provpumpningen. De utifrån provpumpningen 

beräknade medelvärdet för åsens transmissivitet och konduktivitet är 3,03 * 10-2  

m2/s respektive 4,13 * 10-3 m/s. Variationerna i transmissivitet och konduktivitet 

var relativt små i de olika observationsrören, vilket tyder på ett homogent 

åsmaterial. Dock varierade vattenavgivningstalet mer, mellan 2,56 * 10-2 och 2,3 * 

10-1. Detta tyder i sin tur på heterogena förhållanden inom åsen. Detta stöds av 

tidigare utförda spårämnesförsök på 1980-talet, vilka visade på varierande 

konduktivitet i åsen, vilket betyder att den inte är helt homogen i sin uppbyggnad 

(AIB 1984). De olika resultaten kan bero på att lager av silt och lera kan finnas i 

delar av åsen, vilket skulle kunna innebära att åsen lokalt beter sig som en 

läckande akvifer och att åsens olika delar inte kommunicerar fullt ut. Dock 

bedömer WSP, även om vissa osäkerheter som ovan nämnda finns, att åsen kan 

betraktas som en sammanhängande akvifer (WSP 2013d). Denna osäkerhet 

förväntas kunna utredas ytterligare i denna studie genom kartläggning och 

modellering av åsens olika jordlager. 

 

2.2.1 WSP:s grundvattenmodellering av Brunkebergsåsen   

WSP:s grundvattenmodellering av Brunkebergsåsen har utförts med en 

grundvattenmodell uppbyggd av Sweco som bas (Sweco 2013) och har sedan 

förfinats med nytillkommen data. Grundvattenmodellen är uppbyggd för att 
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simulera den hydrauliska och termiska påverkan från akviferlagret i drift. 

Modelleringen avser även att undersöka hur Gallerians planerade akviferlager kan 

komma att påverka/påverkas av de två befintliga akviferlagren i området (Fortum 

och Hästskon). 

Modelleringen är gjord i ett skede i utredningen då det planerades för två 

akviferlager, ett under kvarteret Trollhättan och ett under kvarteren 

Hammaren/Grävlingen. Modelleringen är gjord under transienta förhållanden och 

använder två brunnar i respektive brunnspol för akviferlagret under Trollhättan 

och en brunn i respektive brunnspol under Hammaren/Grävlingen. Modelleringen 

är gjord både för våren, efter att akviferlagren varit i drift i 10260 h, och på hösten 

efter att akviferlagren varit i drift i 14560 h. Den hydrauliska påverkan från AMF:s 

anläggningar (Trollhättan och Hammaren/Grävlingen) är jämförd med den 

hydrauliska påverkan som finns utan AMF:s anläggningar i drift, det vill säga med 

antingen både Fortum och Hästskon i drift alternativt bara Fortum, beroende på 

scenario. Det simulerade flödet i de två befintliga anläggningarna är enligt gällande 

tillstånd.  

I modelleringen av den hydrauliska påverkan syns tydliga skillnader mellan vår 

och höst. Under vintern och våren pumpas vatten från de varma brunnarna och 

återinfiltreras i de kalla brunnarna vilket i modelleringen för våren syns genom en 

höjning av grundvattennivån runt de kalla brunnarna på upp till 0,28 m. Under 

hösten syns motsatt trend med motsvarande sänkning av grundvattennivån runt 

de kalla brunnarna på upp till -0,805 m. Modelleringen visar på förhöjd påverkan 

genom större influensområde när både Trollhättan och Hammaren/Grävlingen är i 

drift, jämfört med endast en av anläggningarna (WSP 2013b). Den hydrauliska 

påverkan sträcker sig generellt sett till åsens gränser. Påverkan bedöms inte som 

betydande då den är liten i förhållande till den årliga säsongsvariationen i 

grundvattennivån som i området uppgår till ca 1,5 m. (WSP 2013c). 

Vad gäller den termiska påverkan bedöms grundvattentemperaturen uppgå till 

maximalt 24 °C vid den varma brunnspolen i slutet av sommaren. Vintertid 

bedöms temperaturen runt den kalla brunnspolen gå ned till 1 °C som lägst. 

Avståndet mellan brunnspolerna bedöms vara tillräckligt stort för att undvika 

termiskt genomslag. Inte heller närliggande akviferlager (Hästskon och Fortum) 

bedöms påverkas.  
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3 Metod 

I denna studie har en tredimensionell geologisk modell tagits fram med hjälp av 

punktdata bestående av jordlagerföljder från borrhål. Utifrån de uppbyggda 

lagerföljderna har effektiva hydrauliska värden uppskattats. Dessa värden har 

sedan använts för att beräkna transporttiden mellan varm och kall brunnspol. 

Den geologiska modelleringen har genomförts i Leapfrog Hydro och ArcGIS har 

använts för bearbetning och visualisering av data. Alla koordinater är redovisade i 

SWEREF 99 TM och använt höjdsystem är RH 2000. 

Figur 3 visar en enkel konceptuell modell över arbetet med att ta fram en geologisk 

och hydrogeologisk modell. Figuren visar även hur den geologiska modellen kan 

användas för grundvattenmodellering.  

 

Figur 3. Konceptuell modell över arbetsprocess och data för att skapa en geologisk och 

hydrogeologisk modell.  

Första steget (1) är att avgöra vilken typ av information som behövs för att skapa 

bra geologiska och hydrogeologiska modeller. Dessa anses vara geologisk 

information, topografisk information och grundvatteninformation (Parr et al. 

1982). Nödvändig data samlas in (2) och bearbetas. I denna studie består den 

geologiska datan av borrhål med jordlagerföljder samt en bergmodell interpolerad 

utifrån punkter över berglägen. Den topografiska datan består av en höjdmodell, 

Digital Elevation Model (DEM). Grundvattendatan består av värden för hydraulisk 

konduktivitet framräknade från WSP:s provpumpning (WSP 2013d), vilka också 

använts vid WSP:s grundvattenmodellering (WSP 213b). Sammanställningen och 

bearbetningen av datan har skett i ArcGIS, Surfer och Excel. Utifrån denna data har 
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en tredimensionell geologisk modell tagits fram (3) i Leapfrog Hydro. I denna 

modell har hydrauliska parametrar inkorporerats. Modellen har sedan exporterats 

till Visual Modflow (4). Vidare beskrivningar av data och tillvägagångssätt finns i 

följande kapitel (3.2-3.5). 

I denna studie utförs ingen modellering på den uppbyggda hydrogeologiska 

modellen, eftersom det anses vara för omfattande för studiens omfång. Figuren 

visar fortsatta steg för modellutveckling för att tydliggöra hur resultaten från 

denna studie kan användas. I Visual Modflow kan hydrauliska randvillkor tillföras 

modellen, vilken sedan kalibreras mot exempelvis en utförd provpumpning. Sedan 

kan modellen användas för simulering av drift av akviferlagret.  

Arbetsgången för att skapa en geologisk eller hydrogeologisk modell ser i de flesta 

fall ut ungefär som i figur 3. Det som skiljer denna studie från många andra är att 

den geologiska datan används för att bygga upp en tredimensionell modell, vilken 

sedan exporteras till valt program för hydrogeologisk modellering. Det är 

vanligare att akviferens geologi ritas in direkt i det hydrogeologiska 

modelleringsprogrammet (Artimo et al. 2003). Att bygga upp en tredimensionell 

geologisk modell i ett program avsett specifik för geologik modellering ger 

möjlighet att ta hänsyn till mer komplexa geologiska miljöer.  

 

3.1 Litteraturstudier 

För att ta del av existerande kunskap om akviferlager och geologisk modellering 

har vetenskapliga artiklar samt rapporter från företag och myndigheter studerats. 

Lee´s (2010) artikel A Review on Concepts, Applications, and Models of Aquifer 

Thermal Energy Storage Systems samt Geotac & Svensk Geoenergis rapport från 

2012 har varit viktiga I förståelsen för hur akviferlager fungerar och vilka 

geologiska och hydrogeologiska egenskaper som är viktiga vid anläggandet av ett 

nytt akviferlager. Inläsning av artiklar om problem kring existerande akviferlager 

(Ferguson & Woodburry 2006, Andersson et al. 2013) har bidragit med förståelse 

till varför kunskap om akviferens naturliga förutsättningar och egenskaper är 

avgörande vid etablering av ett nytt akviferlager.  

För att ta del av tidigare studier om Brunkebergsåsens uppbyggnad, geologi och 

hydrogeologi har WSP:s rapporter varit ett viktigt underlag (WSP 2013a, 2013b, 

2013c, 2013d, 2014). Även material från äldre undersökningar som WSP samlat in 

i samband med förundersökningarna för akviferlager vid Gallerian har varit viktiga 

i denna studie (Stockholms stads gatukontor 1960, AIB 1984, Sweco 2012). 

 

3.2 Insamling och bearbetning av data för geologisk modellering 

Till grund för en geologisk modellering ligger borrhålsdata som visar lagerföljder 

av det lösa jordtäcket och berggrunden. I denna studie har endast borrhålsdata i 
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det lösa jordtäcket använts eftersom syftet är att modellera rullstensåsens 

uppbyggnad. Data över jordlagerföljder har hämtats från material som WSP 

tillhandahållit inför förundersökningarna för Gallerian-projektet. Borrhålsdata har 

erhållits från sex olika källor, vilka redovisas i tabell 2. Totalt har jordlagerföljder 

från 60 borrhål använts för att bygga upp den geologiska modellen.  

Tabell 2. Tabell över den borrhålsdata som använts för att bygga upp den geologiska 

modellen. Varje dataset har givits ett nummer, vilket hädanefter kommer att användas för 

referering. 

Källa Borrår Antal borrhål Metod för 
provtagning 

Dataset 
nummer 

Stockholms stads 
gatukontor 

1960 15 Okänd 1 

Sweco (2012) 1962 6 Okänd 2 
J&W 1973 17 Kannprovtagning 3 
VBB Viak 1997 5 Kaxprovtagning 4 
WSP 2013 5 Mullvads- och 

spolprovtagning 
5 

WSP 2014 12 Spolprovtagning 6 

 

Eftersom borrhålsdatan, som framgår av tabell 2, kommer från olika källor och år 

finns det sannolikt skillnader vad gäller metod, noggrannhet och tolkning. Till det 

tillkommer mina egna tolkningar och förenklingar av respektive dataset. Nedan 

följer en redogörelse över varje dataset. 

Dataset 1 – 15 borrhål borrade 1960, erhållna från Stockholms stads gatukontor. 

Alla borrhål går ner till berg. Jag tolkar dem som odetaljerade, då långa avsnitt 

endast angetts som ”Grus, sand”. Detta är det generella materialet i en rullstensås, 

men troligt är att det finns mer detaljerade bedömningar att göra så som ifall det 

är grusig sand eller sandigt grus. I modelleringen har alla avsnitt som definierats 

som ”Grus, sand” av mig angetts som sandigt grus. Denna tolkning har gjorts 

eftersom grus angetts före sand, vilket skulle kunna betyda att grus är 

dominerande. Borrhål 26, 27 och 29 skiljer sig från de andra och uppvisar mycket 

mer noggrannhet i lagerföljderna. Troligtvis har annan provtagningsmetod 

använts för dessa tre prov. Detta är ett antagande, då provtagningsmetod inte är 

angiven i något protokoll. 

Dataset 2 – 6 borrhål borrade 1962 av okänt ursprung. Sweco använder dem i en 

rapport från 2012 inför anläggandet av akviferlager vid kvarteret Hästskon. 

Samtliga borrhål går ner till berg och lagerföljderna är relativt detaljerade. I 

Swecos rapport redovisas borrhålens lagerföljder genom handritade skisser, vilket 

gör att alla djup är ungefärliga.  

Dataset 3 – 17 borrhål borrade av J&W 1973. Inget borrhål går ner till berg. 

Mycket noggranna jordlagerföljder med skillnader i jordart varje halvmeter. Inför 
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modelleringen har vissa förenklingar och generaliseringar gjorts. Om det 

exempelvis angetts ”Sandigt grus, en sten” har detta generaliserats till sandigt grus. 

Dataset 4 – 5 borrhål borrade 1997 av VBB Viak. Inget borrhål går ner till berg. 

Endast tre kategorier har använts (grusig sand, sandigt grus och sand), vilket kan 

ge misstanke om generaliseringar av jordlagerföljderna. 

Dataset 5 – 5 borrhål borrade 2013 av Alverdens på uppdrag av WSP. Inget 

borrhål går ner till berg. Detaljerade lagerföljder, dock saknas vissa avsnitt då man 

ibland inte fått upp något prov (WSP 2014). 

Dataset 6 – 12 borrhål borrade 2014 av Alverdens på uppdrag av WSP. Inte lika 

noggranna lagerföljder som i dataset 5. 

De skillnader i kvalitet mellan de olika dataseten som redovisats ovan visar på 

varierande noggrannhet vad gäller lagerföljden inom modellområdet. De olika 

provtagningsmetoder som använts ger olika noggrannhet vilket kan påverka 

resultatet av modelleringen. I dataset 3, 4 och 5  har noggranna 

provtagningsmetoder använts (kannprovtagning, kaxprovtagning respektive 

mullvadsprovtagning) vilket gör att lagerföljderna i dessa borrhål kan räknas som 

mer trovärdig än i övriga borrhål. I bilaga 2 finns lagerföljder för alla 60 borrhål. 

För dataset 5 och 6 fanns koordinater i SWEREF 99 TM angivna till respektive 

borrhål. Resterande punkter, dataset 1-4, har lagts in i GIS utifrån tolkning av 

papperskartor, varifrån koordinater sedan avlästs. Noggrannheten för dessa 

punkters placering är därför mindre än för dataset 5 och 6, men bedöms ändå inte 

ha någon avgörande påverka på modelleringen. För dataset 1, 4 och 5 fanns 

höjdkoordinater (z) angivet i RH 00, vilka har räknats om till det nya höjdsystemet 

RH 2000 genom ekvation 5 vilken baseras på den genomsnittliga skillnaden mellan 

RH 00 och RH 2000 (Stockholms stad, 2015-05-05). 

 𝑅𝐻 2000 =  𝑅𝐻 00 –  0,525  
 

(5) 

 

För dataset 2, 3 och 6 saknades höjduppgifter och z har avlästs från en höjdmodell, 

Digital Elevation Model (DEM) i GIS.  



18 
 

 

Figur 4. Karta över borrhålens placering samt modellområdets avgränsning. 

Jordartsklassificering inom modellområdet enligt SGU. Bakgrundskartor © Lantmäteriet 

[I2014/00691]. 

 

Endast 25 av borrhålen är borrade ner till berg. Dessa punkter är dessutom 

belägna relativt nära varandra, vilket gjorde att informationen om berggrundsytan 

inom modelleringsområdet behövde kompletteras. Sweco (2013) och WSP 

(2013b) har i sina grundvattenmodelleringar använt en bergmodell baserad på 

äldre berggrundskartor och nyare sonderingar. Till grund för modellen ligger tre 

rapporter från tidigare undersökningar (Hagconsult 1963, AIB 1983, Sweco Viak 

1990). Ifrån denna modell exporterades punktdata med koordinater för berglägen, 

vilken sedan komplatteradas med information från de 25 borrhålen som går ner 

till berg i dataset 1-6. Datan från den ursprungliga berggrundmodellen räknades 

om från RH 00 till RH 2000 med hjälp av ekvation 5. Punkterna lades sedan in i GIS 

där en bergyta togs fram genom interpolering. 

Som interpolationsmetod valdes Kriging som är en vanlig interpoleringsmetod 

inom geologi. Det är en statistisk metod som bygger på antagandet att avståndet 

eller riktningen mellan punkterna speglar ett spatialt samband. Detta används 

sedan för att förklara ytvariationer. Kriging kan dessutom generera förkastningar 

och andra formationer som kan förekomma på en berggrundsyta, något alla 

interpoleringsmetoder inte klarar av (Childs, 2004).  

Vilken kornstorleksskala (tabell 1) som använts för de olika dataseten framgår inte 

i originalkällorna. I de fall silt, mo eller mjäla förekommer går det att identifiera 

kornstorleksskalan, då detta är det som skiljer de olika skalorna åt i namn. Dock 
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förekommer dessa jordarter mycket sällan i jordproverna, varför 

kornstorleksskalan för de flesta dataset är okänd. Eftersom SGF:s skala kom först 

1984 (Fredén 2009) kan de dataset borrade innan 1984 (1, 2 och 3) antas vara 

jordartsbestämda efter Atterbergs skala. De dataset borrade efter 1984 (4, 5 och 6) 

är gissningsvis jordartsbestämda efter SGF:s skala. För att få en sammanhängande 

dataserie måste dock en av de två skalornas väljas och appliceras på alla dataset. 

Då SGF:s skala är den idag mest förekommande i Sverige och används av SGU, 

används SGF:s skala i denna studie. Det innebär att alla dataset tolkas enligt SGF:s 

skala. I de fall mo och mjäla angetts har detta tolkats som silt. Eftersom silt utgör 

en mycket liten andel av den totala jordvolymen i åsen anses detta inte påverka 

resultatet av modelleringen. För övriga jordarter som inte överensstämmer enliga 

de båda skalorna har inga korregeringar gjorts då det inte är möjligt utifrån den 

information som finns tillhandahållen. Detta kan innebära att de dataset som 

använt Atterbergs skala och angett ”block” enligt SGF skulle ha tolkats som ”sten” 

(grovsten), och ”sten” skulle ha tolkats som ”grus” (grovgrus). Detta medför såklart 

vissa brister i tolkningen av data, men det bedöms ändå inte ha någon större 

påverkan på resultatet av modelleringen. 

För att förenkla modelleringen har endast huvudjordarter använts. För alla 

jordarter som ursprungligen angetts med tilläggsord (t.ex. saGr, sandigt grus) har 

tilläggsordet tagits bort och endast huvudordet använts. Detta eftersom antalet 

jordarter annars blir så många att den geologiska modellen både blir svår att bygga 

upp och att tolka visuellt. Dessutom finns inte värden för hydraulisk konduktivitet 

specificerat mer noggrant än för huvudjordarter att tillgå. Att behålla tilläggsorden 

skulle alltså ge en rörig och visuellt svårtolkad modell och inte bidra med någon 

ytterligare information för uppskattningen av effektiva hydrauliska 

konduktiviteter. 

I tabell 3 visas vilka jordarter som ursprungligen angetts i dataseten och vilken 

jordart de klassificerats om till inför modelleringen.  
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Tabell 3. Tabell över omklassificeringen från ursprunglig angiven jordart till huvudjordart för 

modellering. B = berg, Bl = block, Gr = grus, St = sten, Sa = sand, Le = lera, Si = silt, Fy = 

fyllnadsmaterial. 

Jordart enligt ursprunglig klassificering Jordart i modellering 

B B 

Bl, grstBl Bl 

Gr, leGr, lesaGr, lestGr, saGr, sastGr, sisaGr, 
stGr, stlesaGr, stsaGr 

Gr 

St, grSt St 

Sa, grSa, grsiSa, legrSa, leSa, lesiSa, siSa, 
sistSa, sistSa, stgrSa, stSa 

Sa 

Le, saLe, siLe, stsiLe Le 

Si, saSi, stSi Si 

Fy Fy 

 

För att säkerställa att omklassificeringen av jordarter inte ger någon betydande 

påverkan på de hydrogeologiska bedömningar som gjorts utifrån den geologiska 

modellen byggdes en testmodell upp. Det som kunna bedöms påverka resultatet 

mest är de jordarter som innehåller lera eller silt men som efter 

omklassificeringen inte gör det (eftersom lera/silt inte är huvudjordart). Eftersom 

silt och lera har mycket låg konduktivitet jämfört med övriga jordarter i åsen 

skulle detta kunna medföra att den geologiska modellen därför visar på lite för hög 

konduktivitet i vissa delar av åsen. I testmodellen omklassificerades därför alla 

jordarter som innehåller lera eller silt till Le eller Si, trots att dessa inte var de 

dominerande kornstorlekarna. Resultatet visade att volymökningen av Si och Le i 

den alternativa modellen var mycket liten, varför slutsatsen drogs att denna 

felkälla inte kommer att påverka bedömningen av åsens hydrogeologiska 

egenskaper i någon större utsträckning. 

 

3.3 Geologisk modellering i Leapfrog Hydro 

För den tredimensionella geologiska modelleringen av rullstensåsen har 

programvaran Leapfrog Hydro använts. Leapfrog Hydro utför tredimensionell 

geologisk modellering utifrån importerad data över jordlagerföljder. För den 

geologiska modellen kan sedan hydrogeologiska egenskaper specificeras, som 

hydraulisk konduktivitet (Kx, Ky och Kz), hydraulisk gradient (
𝜕ℎ

𝜕𝑙
) samt 

magasinsparametrar (Ss och Sy). Modellen kan sedan importeras till program för 

grundvattenmodellering.  

Den fysiska avgränsningen för modellering i Leapfrog Hydro visas i figur 4 och 

baseras på den avgränsning Sweco tagit fram för grundvattenmodellering i 



21 
 

området (Sweco 2013), vilket också är samma avgränsning WSP (2013b) använt i 

sin grundvattenmodellering. Enligt Sweco (2013) är avgränsningarna mot öst och 

väst efter åsens utbredning där den är som bredast. I syd avgränsas området av 

Saltsjön och i norr av en vattendelare i åsen som uppkommer av höga berglägen. 

 

3.3.1 Genomförande och indata             

För alla dataset (1-6) har jordlagerföljder, maxdjup och koordinater (x, y och z) 

sammanställts i Excel. Från excel har datan exporterats som .csv-filer för att kunna 

importeras i Leapfrog Hydro. I bilaga 2 redovisas alla lagerföljder i tabellform. I 

figur 5 visas hur de importerade borrhålen visualiseras i Leapfrog Hydro. 

Tillsammans med borrhålen importerades även den framinterpolerade bergytan 

och en DEM. Dessa fungerar som undre respektive övre gräns för jordlagret. För 

att avgränsa modellen i övriga riktningar importerades en shapefil över 

avgränsningen för modelleringsområdet efter vilken modellen klipptes. 

 

 

Figur 5. Utsnitt ur Leapfrog Hydro över importerade borrhål i modellområdets södra del. 

Bilden illustrerar komplexiteten i åsens jordlagerföljder. 

 

Vid modellering av geologiska lager finns i Leapfrog Hydro tre olika metoder för 

att skapa ett lager. Ett depositionslager läggs direkt på äldre lager och skär inte 

andra lager. Erosionslager kan skära andra lager på den äldre sidan av lagret 

(oftast undersidan). Intrusioner skär igenom och ersätter existerande lager. Lagren 

i en rullstensås är skapade genom deposition (Fredén 2009). Denna metod lämpar 

sig bäst i Leapfrog Hydro om alla lager är representerade i samtliga (eller de flesta) 

borrhål. Detta är inte fallet för de aktuella borrhålen. Som metod valdes därför en 

kombination av depositionslager och intrusionslager. 

För att skapa berggrundslagret användes den bergyta som interpolerats fram i GIS. 

Denna skapades som ett depositionslager. När ett depositionslager skapas görs det 
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genom att först skapa en kontaktyta med ett annat lager, i detta fall den jordart 

som ligger direkt på berggrunden. Vilken jordart som ligger direkt på berg varierar 

i de olika borrhålen (se figur 5), men för att förenkla modelleringen valdes grus, 

som är den vanligast förekommande jordarten sett till samtliga borrhål. Även 

gruslagret lades in som ett depositionslager, för att skapa en bas för modellen. 

Övriga lager (Bl, St, Sa, Si, Le, Fy) lades in som intrusionslager för att kunna skära 

genom gruset. 

Jordlagrens utsträckning och mäktighet bestäms av funktionerna Out of plane och 

Variation along pitch. För att undersöka hur stor påverkan manuella justeringar 

har på resultatet av den geologiska modelleringen, samt vilken påverkan det har 

på uppskattad effektiv hydraulisk konduktivitet och hydrogeologiska tolkningar av 

modellen, skapades två olika geologiska modeller. I modell 1, M1, gjordes 

jordlagren tunnare och mer utsträckta genom att sänka värdena för Out of plane 

och Variation along pitch. I modell 2, M2, behölls defaultvärdena.  

För visualisering av de geologiska modellerna M1 och M2 togs sex tvärsektioner ut 

över modellområdet med cirka 100 meters mellanrum (se figur 6). 

 

Figur 6. Placering samt koordinater (SWEREF 99 TM) för tvärsektion 1-6 och linje a-e. Där 

sektion 1 skär linje a återfinns punkt 1a o.s.v. Figuren visar även placeringen av varma och 

kalla brunnspoler samt brunnarna 13ALV005 och 13ALV002b, vilka använts för att beräkna 

avståndet mellan varm och kall pol i beräkningarna av transporttider (kapitel 3.5). 

Bakgrundskartor © Lantmäteriet [I2014/00691]. 
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3.3.2 Export av geologisk modell till Visual Modflow             

För att visa på den praktiska nyttan av tredimensionella geologiska modeller i 

hydrogeologiska utredningar exporterades en av de geologiska modellerna, M1, till 

Visual Modflow, ett program för grundvattenmodellering. Grundvattenmodellering 

är en av de vanligaste metoderna inom hydrogeologiska utredningar, speciellt för 

akviferlager.  

Visual Modflow är ett program för grundvattenmodellering som används för 

simuleringar av MODFLOW. MODFLOW är utvecklat av USGS (United Sates 

Geological Survey) och löser Darcys lag (ekavtion 7) och kontinuitetsekvationen i 

tre dimensioner (Harbaugh 2005). 

I Leapfrog Hydro skapades, utifrån den geologiska modellen M1, en 

hydrogeologisk modell bestående av 20 beräkningslager. Storleken för 

beräkningscellerna sattes till 2*2 meter i modellområdets centrala delar och 10*10 

meter i modellområdets perifera delar. Använda värden för beräkningslager och 

beräkningsceller är samma som WSP (2013b) använt i sin 

grundvattenmodellering. I Leapfrog Hydro definierades också den hydrauliska 

konduktiviteten i tre dimensioner (Kx, Ky, Kz) för respektive jordart. Ansatta 

värden för hydraulisk konduktivitet i den hydrogeologiska modellen är samma 

som används för beräkningarna av effektiva k-värden och visas i tabell 4. 

Efter att beräkningslager, beräkningsceller och hydrauliska parametrar definierats 

i Leapfrog Hydro exporterades modellen till Visual Modflow.  

 

3.4 Beräkning av effektiv hydraulisk konduktivitet 

För en akvifer som består av flera olika lager av berg- eller jordarter med olika 

hydraulisk konduktivitet kan effektiva hydrauliska konduktiviteter för hela 

akviferens djup beräknas enligt ekvation 6 (Hendriks 2010) 

 

 
𝐾𝑖𝑛𝑡 =

∑ 𝐾𝑖𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑑𝑡𝑜𝑡
 

 

(6) 

 

där  

Kint är den effektiva horisontella hydrauliska konduktiviteten för hela jorddjupet 

[m/s] 

Ki är den horisontella hydrauliska konduktiviteten i lager i [m/s] 

di är djupet av lager i [m] 

dtot är det totala jorddjupet [m] 
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Ekvationen gäller givet att vattnets huvudströmningsriktning är parallell med 

lagerföljden. Den effektiva hydrauliska konduktiviteten beräknades för 

horisontellt flöde (Kx och Ky) eftersom det är de huvudsakliga flödesriktningarna i 

åsen. 

 

Djupet av de olika jordlagren mättes manuellt med mätfunktionen i Leapfrog 

Hydro. Då grundvattennivån ligger mindre än en meter under markytan användes 

hela jordlagrets mäktighet i beräkningarna.  

 

Använda värden för hydraulisk konduktivitet för respektive jordlager visas i tabell 

4. Värdena är baserade både på referenslitteratur och platsspecifika 

undersökningar. Värdena för grus och sand är uträknade från den provpumpning 

som gjordes av WSP 2013 (WSP 2013d). Värden för silt, lera, sten och block är 

medelvärden av de typvärden som finns i referenslitteratur över hydrauliska 

konduktiviteter (Fetter 1980, Dingman 2002, Knutsson & Morfeldt 2002). Ingen 

hydraulisk konduktivitet finns angivet för berg, då berggrunden inte räknas med i 

den effektiva hydrauliska konduktiviteten. Detta eftersom bergrunden bedöms ha 

så låg hydraulisk konduktivitet att den inte påverkar åsens hydrogeologiska 

egenskaper.   
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Tabell 4. Ansatta värden för hydraulisk konduktivitet baserade på WSP:s provpumpning 2013 

(WSP 2013d) samt Fetter (1980), Dingman (2002) och Knutsson & Morfeldt (2002). I 

skattningen av effektiva hydrauliska konduktiviteter används endast Kx/Ky. För exporten av 

den hydrogeologiska modellen till Visual Modflow ansattes hydraulisk konduktivitet i tre 

dimensioner, Kx, Ky och Kz. 

Jordart Kx  / Ky (m/s) Kz (m/s) 

Åskärna/Grus 3x10-2 3x10-3 

Åsmantel/Sand 4x10-3 4x10-4 

Silt 1x10-6 1x10-7 

Lera 1x10-8 1x10-9 

Sten/Block 1x10-1 1x10-2 

 

 

Den effektiva hydrauliska konduktiviteten beräknades för 5-6 punkter (a-e) i 

respektive tvärsektion, 1-6 (se figur 6). Detta ger ett resultat av variationen i 

hydraulisk konduktivitet i nord-sydlig riktning (y-led) längs linjerna a-e och i väst-

östlig riktning (x-led) för tvärsektionerna 1-6.  

 

Genom att beräkna effektiv hydraulisk konduktivitet för både M1 och M2 

undersöks hur stor påverkan skillnader i geologisk modelltolkning har på den 

effektiva hydrauliska konduktiviteten.  

 

3.5 Beräkning av transport mellan brunnspolerna 

Som beskrivits i kapitel 1.4 är beräkningar av ett akviferlagers termiska påverkan 

och värmetransport viktiga för att säkerställa att termiskt genomslag inte uppstår i 

akviferlagret. Till detta kan grundvattenmodeller för värmetransport användas. Då 

en sådan modellering inte ryms inom ramen för denna studie utförs en enkel 

beräkning av vattenmolekylens transport mellan varm och kall brunnspol, vilket 

ger information om akviferens naturliga grundvattenströmning utan påverkan från 

ett akviferlager.  

 

Vattnets rörelse i porösa media kan beskrivas genom Darcy´s lag (Dingman 2002) 

 

 
𝑄 =  −𝐾𝐴

𝜕ℎ

𝜕𝑙
= 𝑞𝐴 

 

(7) 

där  

Q är grundvattenvattenflödet [m3/s] 
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K är hydraulisk konduktivitet [m/s] 

A är tvärsnittsarea [m2] 

𝜕ℎ

𝜕𝑙
  är den hydrauliska gradienten [-] 

q är specifikt flöde [m/s] 

Med hjälp av det specifika flödet (q) kan grundvattnets hastighet beräknas genom 

ekvation 8 (Dingman 2002) 

 

 𝑣 =
𝑞

𝑛
 

 

(8) 

 

där 

n är effektiv porositet [-] 

v är grundvattenhastighet [m/s] 

För att fokusera på området mellan brunnspolerna avgränsades beräkningarna till 

att omfatta sektion 4 och 5 samt linje b, c och d (se figur 6). För att ta hänsyn till 

variationer i geologin beräknades sex olika volymetriska flöden (Q) baserat på den 

effektiva hydrauliska konduktiviteten i punkterna 4b, 4c, 4d, 5b, 5c och 5d. Hela 

tvärsnittarean för sektion 4 respektive 5 användes i beräkningarna. De sex olika 

volymetriska flödena dividerades sedan med tvärsnittsaren för sektion 4 

respektive 5, vilket gav sex värden för specifikt flöde (q). Använda värden för 

porositet visas i tabell 5 och är specifika för varje punkt. Värdena baseras på ett 

medeltal uträknat i förhållande till kvantiteten av respektive jordart i aktuell 

punkt. Ursprungsvärdena för porositet för respektive jordart är hämtade från 

referenslitteratur (Dingman 2002). 

Transporttiden räknades ut mellan brunnarna 13ALV005, som är belägen i den 

varma brunnspolen, och 13ALV002b, som är belägen i den kalla brunnspolen (se 

figur 6). Använt värde för hydraulisk gradient i beräkningarna baseras på 

medianvärden av WSP:s grundvattennivåmätningar i dessa brunnar.   

Tabell 5. Ansatta värden för effektiv porositet uträknade för varje punkt, baserat på 

kvantiteten sand respektive grus i varje punkt. Ursprungsvärdena för porositet i grus och sand 

är hämtade från Dingman (2002). 

 4b 4c 4d 5b 5c 5d 
n 0.34 0.38 0.35 0.36 0.37 0.34 
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Avståndet mellan 13ALV005 och 13ALV002b mättes upp i ArcGIS och dividerades 

med den framräknade hastigheten, vilket gav sex olika transporttider mellan 

brunnspolerna.  Utifrån dessa togs en medel- max och minimitid fram.     

4 Resultat 

4.1 Geologisk modellering i Leapfrog Hydro 

I tabell 6a och 6b visas de volymer av olika jordarter i det lösa jordtäcket som 

uppskattats genom geologisk modellering av området för M1 respektive M2. 

Fyllnadsmaterial (Fy) utgör en så liten andel av den totala jordvolymen (0,0002 %) 

att den generaliserats bort. Berg (B) visas heller inte, dels för att B inte bedöms 

vara intressant för åsens uppbyggnad eller vidare grundvattenmodellering, dels 

för att volymen av B framtagen i modellen inte är korrekt då den bygger på en 

fiktiv nedre gräns. Som syns är Gr och Sa de vanligast förekommande jordarterna 

både i M1 och M2. För M1 utgör de tillsammans över 93 % av de lösa jordlagrens 

totala volym. För M2 är motsvarande siffra 96 %. Bl, St, Si, och Le förekommer i 

mycket liten andel, framförallt i M2. Totalvolymen av M1 respektive M2 skiljer sig 

något åt (M2 är 1 % större), eftersom jordlagrets kontakt med bergrunden skiljer 

sig mellan de olika modellerna.   

Tabell 6a. Volymer för respektive jordart i M1 framtagna ur modelleringen i Leapfrog Hydro, 

redovisade i faktisk volym (m2) och som procent av den totala volymen. Med den totala 

volymen av modellen menas den totala volymen av det lösa jordtäcket (Bl, St, Gr, Sa, Si, Le).  

Jordart Volym (m2) Volym (% av total 
modellvolym) 

Bl 85 625 1,3 
St 207 400 3,1 
Gr 4 372 400 65,3 
Sa 1 877 000 28,0 
Si 49 384 0,7 
Le 105 940 1,6 

 

Tabell 6b. Volymer för respektive jordart i M2 framtagna ur modelleringen i Leapfrog Hydro, 

redovisade i faktisk volym (m2) och som procent av den totala volymen. Med den totala 

volymen av modellen menas den totala volymen av det lösa jordtäcket (Bl, St, Gr, Sa, Si, Le).  

Jordart Volym (m2) Volym (% av total 
modellvolym) 

Bl 35 943 0,5 
St 219 850 3,3 
Gr 4 368 200 64,6 
Sa 2 134 000 31,5 
Si 3 632 0,0005 
Le 3 085 0,0005 

 



28 
 

Den största skillnaden mellan M1 och M2 vad gäller volymer är att volymerna av Si 

och Le i M2 nästan är obefintliga, samt att sandvolymen ökar med 3,5 

procentenheter i M2 jämfört med M1. 

 

           a    b       c d      e  
 

 

Figur 7a. Tvärsektion 1-6 i den geologiska modellen M1 i Leapfrog Hydro. För tvärsektionernas 

placering i modellområdet se figur 6. På y-axeln syns lagrens tjocklek och höjd i RH 2000. På x-

axeln syns tvärsektionens koordinater i SWEREF 99 TM (x=E, y=N). För förklaring av 

jordarternas förkortningar, se tabell 3. 
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           a    b       c d      e  

 

Figur 7b. Tvärsektion 1-6 i den geologiska modellen M2 i Leapfrog Hydro. För tvärsektionernas 

placering i modellområdet se figur 6. På y-axeln syns lagrens tjocklek och höjd i RH 2000. På x-

axeln syns tvärsektionens koordinater i SWEREF 99 TM (x=E, y=N). För förklaring av 

jordarternas förkortningar, se tabell 3. 

 

Figur 7a och 7b visar tvärsektioner av modelleringsområdet för att exemplifiera 

jordarternas lagerföljder i genomskärning för M1 respektive M2. Respektive 

tvärsektions placering i modellområdet visas i figur 6. Tvärsektionerna visar att de 

mäktigaste sandlagren är placerade i södra delen av modellområdet medan de 

nordliga delarna nästan helt domineras av grus. Ett silt- och lerskikt finns i 
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nordöstra delen av modellområdet, underlagrat av ett lager sten. Vad gäller 

berggrundens överyta visar modellen att den sluttar framförallt mot S men även 

något åt V. De högsta berglägena finns alltså i NO, vilket stämmer överrens med 

tidigare undersökningar. I övrigt är bergöverytan relativt jämn med variationer på 

som mest ca 20 m. 

De skillnader som syns mellan M1 och M2 i tabell 6a och 6b visualiseras tydligt i 

figur 7a och 7b. Tvärsektion 2 och 3 visar att lagren av silt och lera är mindre i 

storlek och utbredande i M2 i förhållande till M1. I tvärsektion 4, 5 och 6 syns att 

sandlagret i M2 modellerats som ett kontinuerligt och mäktigare lager än i M1. 

Skillnaden mellan ler- och siltlagren i M1 och M2 visas i figur 8 a och 8b, som 

exemplifierar utfallet från de justeringar och tolkningar som skiljer M1 och M2 åt. 

 

Figur 8a. Modellområdet med borrhål och modellerade lager silt (brun) och lera (gul) för M1. 
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Figur 8 b. Modellområdet med borrhål och modellerade lager silt (brun) och lera (gul) för M2. 

 

4.1.1 Export av geologik modell till Visual Modflow      

Figur 9 och 10 visar utsnitt ur Visual Modflow Flex, där den hydrogeologiska 

modellen uppbyggd från geologiska modellen M1 importerats från Leapfrog 

Hydro. Figur 9 visar modellen ovanifrån och figur 10 i genomskärning sett 

söderifrån. Den vänstra figuren i figur 10 kan jämföras med tvärsnittsarea 3 i figur 

7a och den högra med tvärsnittsarea 5 i figur 7a.      
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Figur 9. Utsnitt ur Visual Modflow Flex som visar importen av den geologiska modellen. Här 

visas modellen ovanifrån för beräkningslager 5 (av 20), vilket är ungefär 10 meter ner i åsen 

från markytan. 

 

Figur 10. Utsnitt ur Visual Modflow Flex som visar importen av den geologiska modellen. 

Figuren till vänster visar rad 100 i den hydrogeologiska modellen, vilket ungefär motsvarar 

tvärsnittsarea 3 i figur 7a. Figuren till vänster visar rad 200 i den geologiska modellen, vilket 

ungefär motsvarar tvärsnittsarea 5 i figur 7a.  

En jämförelse mellan den geologiska modellen i Leapfrog Hydro och den 

hydrogeologiska modellen i Visual Modflow visar att geologin i stora drag återges 

korrekt i Visual Modflow, men vissa skillnader syns mellan modellerna. 
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Exempelvis gör den grövre upplösningen i Visual Modflow att vissa jordlager får en 

relativt vertikal gräns mellan sig, vilket framförallt syns i figur 10. 

 

4.2 Effektiv hydraulisk konduktivitet 

Beräkningarna av den effektiva hydrauliska konduktiviteten visas i figur 11a för 

M1 och figur 11b för M2. Horisontell avläsning av diagrammen ger variationen i k-

värde längs koordinaterna a-e, alltså från modellområdets norra (tvärsektion 1) till 

södra (tvärsektion 6) del. Den generella grundvattenströmningen i modellområdet 

är från norr till söder, varför horisontell avläsning av diagrammet är av störst 

intresse. Som syns i figur 7 skär inte koordinat a genom tvärsnittsarea 1 och 2 och 

koordinat e inte genom tvärsnittsarea 6, varför dessa inte finns representerade i 

figur 11a och 11b. I tabell 7 visas högsta (Kmax) och lägsta (Kmin) värdet för effektiv 

hydraulisk konduktivitet för M1 och M2 sam skillnaden (Kdiff) mellan högsta och 

lägsta konduktivitet inom modellen.  

Variationerna i effektiv hydraulisk konduktivitet bedöms utifrån figur 11 a och b 

och tabell 7 vara små inom modellområdet. Kdiff, alltså Kmax-Kmin, är 0,05 m/s för 

modell 1 och 0,07 m/s för modell 2. För båda modellerna ligger samtliga k-värden 

alltså inom en tiopotens, vilket ger bedömningen att åsen är relativt homogen. 

Tabell 7. Kmax och Kmin för modell 1 och 2, samt skillnaden i K, Kdiff, för respektive modell. Aktuell punkt 

redovisas i parantes. 

 M1 M2 
Kmax (m/s) 2,9E-2             (3d) 7,57E-2          (3d) 
Kmin (m/s) 8,96 E-3          (4c) 4E-3                (4c) 
Kdiff   (m/s) 0,05 0,07 

 

Störst variation i hydraulisk konduktivitet återfinns längs linje d. Linje d passerar 

genom ett område med sten, vilket medför att punkt 3d har den högsta effektiva 

hydrauliska konduktiviteten. Detta trots att punkt 3d även innehåller ett lager lera. 

Uppenbart är att leran inte har särskilt stor påverkan på den effektiva hydrauliska 

konduktiviteten, så länge den under- eller överlagras av en jordart med hög 

hydraulisk konduktivitet. Detta syns också i punkt 2d (M1), där ett relativt mäktigt 

lerlager finns, men den effektiva hydrauliska konduktiviteten ändå ligger kring 

medel (sett till hela åsen). Den lägsta hydrauliska konduktiviteten återfinns istället 

i områden med mäktiga sandlager och tunt eller icke existerande gruslager, som 

punkt 4c. 
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Figur 11 a och b. Uppskattad effektiv hydraulisk konduktivitet för a) M1 och b) M2. 

Diagrammet läses horisontellt från vänster till höger vilket ger variationen i effektiv 

hydraulisk konduktivitet längs linje a-e. För punkternas placering i modellområdet, se figur 6. 

0.00E+00

1.00E-02

2.00E-02

3.00E-02

4.00E-02

5.00E-02

6.00E-02

7.00E-02

8.00E-02

9.00E-02

1.00E-01

0 1 2 3 4 5 6 7

K 
m/s 

Tvärsektion  A 

M1 a

M1 b

M1 c

M1 d

M1 e

0.00E+00

1.00E-02

2.00E-02

3.00E-02

4.00E-02

5.00E-02

6.00E-02

7.00E-02

8.00E-02

0 1 2 3 4 5 6 7

K 
m/s 

Tvärsektion B 

M2 a

M2 b

M2 c

M2 d

M2 e



35 
 

 

Figur 12. Skillnaden i effektiv hydraulisk konduktivitet mellan M1 och M2 (M1-M2) i respektive punkt 

1a-e till 6a-e.  

I figur 12 visas skillnaden mellan M1 och M2 (M1-M2) i effektiv hydraulisk 

konduktivitet för respektive punkt. Av 26 punkter visar 12 på skillnad mellan de 

olika modellerna. Skillnaderna är relativt små och ligger inom spannet 0,015 till -

0,017 m/s. Skillnaden är störst i punkt 3d och 4b. Dessa skillnader beror på att 

lagren i M1 är mer uttunnade och utsträckta jämfört med M2.  Detta genererar att i 

exempelvis punkt 4b är sandlagret mäktigare i M2 än i M1 och i punkt 3d är 

lerlagret som syns i M1 inte så pass utsträckt att det i M2 når fram till punkt 3d. 

 

4.3 Beräkning av transport mellan brunnspolerna 

Den beräknade transporttiden mellan kall och varm brunnspool visas i tabell 8. För 

M1 ligger den genomsnittsliga transporttiden på 58,5 dygn eller 1,27 m/dygn. För 

M2 ligger den genomsnittliga transporttiden på 156,4 dygn eller 0,57 m/dygn. Den 

snabbaste transporttiden återfinns i punkt 5c och den långsammaste i punkt 4c för 

M1. I M2 återfinns den snabbaste tiden 5d och den långsammaste i 4c. 

Tabell 8. Beräknad transporttid (dygn) från 13ALV005 (varm brunnspol) till 13ALV002b (kall 

brunnspol), samt hastigheten i m/dygn. Beräkningarna baseras på effektiv hydraulisk 

konduktivitet i sex olika punkter i området kring och emellan brunnspolerna. För punkternas 

läge i modellområdet se figur 6, för deras jordlagerföljder se figur 7a och 7b. 

  4b 4c 4d 5b 5c 5d medel 
M1 Transporttid 

(dygn) 
39,8 119,9 47,5 69,2 28,7 46,1 58,5 

Hastighet 
(m/dygn) 

1,47 0,54 1,25 0,90 2,19 1,28 1,27 

M2 Transporttid 
(dygn) 

109,8 278,2 98,3 216,8 195,6 39,9 156,4 

Hastighet 
(m/dygn) 

0,59 0,24 0,65 0,31 1,85 1,32 0,57 
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5 Diskussion 

5.1 Modellering i Leapfrog Hydro 

Eftersom naturen är komplex är en modell alltid en förenkling, snarare än en 

representation, av verkliga förhållanden. Detta betyder att de antaganden, 

tolkningar och förenklingar som gjorts under modelleringsprocessen påverkar 

resultatet. Nedan följer en redogörelse och diskussion kring de viktigaste 

faktorerna vad gäller utfallet av den geologiska modelleringen. 

Att få lagerföljderna att både följa informationen i borrhålen och formeras på ett så 

naturligt sätt som möjligt är delvis problematiskt. Som beskrevs i kapitel 3.3 kan 

ett lager skapas utifrån tre olika kriterier i Leapfrog Hydro (depositon, erosion och 

intrusion). Eftersom lagerföljden i området är så komplex (se figur 5) var metoden 

att modellera alla lager utom B och Gr som intrusioner enda möjligheten att återge 

borrhålens lagerföljder. Detta eftersom depositions- och erosionslager fungerar 

bäst om lagren till största del är kontinuerliga och närvarande i de flesta borrhål. 

Dock medför metoden vissa brister. Eftersom intrusioner kan skära genom alla 

andra lager skär jordtäcket på några få platser ner i berggrunden på ett sätt som 

med största sannolikhet inte överensstämmer med verkligheten. Detta syns 

exempelvis i tvärsektion 5 i figur 7a. Problemet är tydligare i M1 än i M2, vilket 

beror på att jordlagren har sträckts ut mer i M1. Då de ”felaktiga” områdena till 

volym är mycket små jämfört med modellens totala volym, och kontakten mellan 

jordräcke och berggrund överlag anses vara realistisk, bedöms detta inte ha någon 

betydande påverkan på den geologiska modellen eller de hydrogeologiska 

tolkningarna. 

 Att grus är den överlägset vanligaste jordarten i den geologiska modellen beror 

främst på att borrhålsdatan visar på att åsen till största del består av grus, men 

förenklingar och valda metoder i modelleringen har också påverkat resultatet. Dels 

har föreklingar vad gäller tolkningen av jordarter gjorts som kan medföra att grus 

blivit något överrepresenterat. Detta gäller främst dataset 1 där informationen 

”Grus, sand” tolkats som grus (eftersom grus angavs först). Detta är dock en 

mycket osäker tolkning och en noggrannare provtagningsmetod hade kunnat 

urskilja lager av grus och sand, och möjligen även andra jordarter. En annan 

förenkling som påverkar volymen grus är att grus modellerats som ett 

depositionslager medan de andra jordarterna modellerats som intrusioner. Att 

välja att modellera en jordart som deposition förenklar modelleringsprocessen 

avsevärt och förhindrar dessutom att modelleringen resulterar i extrapolering av 

övriga jordarter för de områden där det är glest mellan borrhålen eller borrhål 

saknas helt. Konsekvensen av att modellera grus som en deposition är att hela 

jordtäcket fylls ut av grus innan de andra jordarterna läggs in, vilket ger en 

överrepresentation av grus då områden som saknar borrhål automatiskt klassas 
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som grus. Samtidigt ger det en mer trovärdig modellering av övriga jordarter 

jämfört med om alla skulle ha modellerats som intrusioner. 

Som beskrevs i kapitel 4.3 visar den geologiska modelleringen att ler- och 

siltskikten i modelleringsområdet är mycket glest förekommande. Detta beror på 

att lager av lera och silt endast återfinns i tio borrhål (dataset 3: 1920, 1929, 1931, 

1933, 1938, 1942, 1950, 1951, dataset 1: 26, 27, 29). Vilka borrhål som visar lager 

av lera och silt kan avgöras av vilken provtagningsmetod som har använts. 

Jordlagerföljderna i de dataset med okänd provtagningsmetod kan vara 

uppskattade utifrån mindre exakta provtagningsmetoder eller enbart genom 

sonderingar, alltså att man utifrån tryck bedömmer jordarten. En sådan metod kan 

lätt missa tunnare lager av silt eller lera (Ahlkrona, muntligen 2015-02-16).  

Vidare kan lager av silt och lera i modellområdets utkanter ha missats i den 

geologiska modellen. I den geologiska modellen täcker åsmaterialet hela 

modellområdet från öst till väst. Detta eftersom inga borrhål finns placerade i 

modellområdets ytterkanter och lagerföljderna från borrhål belägna mer centralt 

därmed har extrapolerats ut över hela modellområdet. I figur 4 syns åsens 

utbredning enligt SGU, vilket visar att åsen inte täcker hela modellområdet i öst-

västlig riktning. Då subakvatiska åsar, som Stockholmsåsen, ofta har lager av silt 

och lera på sidorna kan alltså lager av kohesionsjordarter som inte syns i den 

geologiska modellen ändå förekomma.  

För att undersöka känsligheten vad gäller manuella justeringar och tolkningar i 

den geologiska modelleringen skapades två olika modeller, M1 och M2. Den största 

skillnaden mellan M1 och M2 är att ler- och siltlagren i modellområdets nordöstra 

del är mer utbredda i M1 än i M2, samt att M2 har mäktigare sandlager än M1. 

Anledningen till detta är att eftersom lagren i M1 är mer utsträckta får ett enskilt 

borrhål större ”influensradie”. Detta syns tydligt i figur 8a och 8b. I figur 8a (M1) 

syns att ler- och siltlagren har extrapolerats åt det håll (NV) där borrhålsdata 

saknas, medan i figur 8b (M2) har det antagits att ler- och siltlagren endast 

existerar precis vid borrhålet.  

Ifall M1 eller M2 ger den mest realistiska bilden av områdets geologi är svårt att 

bedöma.  Ler- och siltlagren kan mycket väl fortsätta i nordvästlig riktning, som 

visas för M1 i figur 8a, eller vara koncentrerade till platsen närmast borrhålet, som 

visas för M2 i figur 8b.  

Subakvatiska rullstensåsar är generellt uppbyggda genom varvade 

depositionslager och lager av kohesionsjordarter återfinns ofta i åsens utkanter 

(Fredén 2009). Om borrhålsdatan studeras i detalj (se figur 5), syns att åsen verkar 

vara uppbyggd av relativt tunna, varvade jordlager. Detta indikerar att metoden att 

tunna ut och sträcka ut modellens jordlager, som i M1, kan vara en lämpligare 

metod för att återskapa just den här åsens uppbyggnad.  

Tredimensionell geologisk modellering bedöms vara ett relativt enkelt och 

effektivt sätt att bygga upp geologin för en akvifer och kan användas för fortsatta 
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studier genom exempelvis grundvattenmodellering (se avsnitt 5.1.1). Den 

geologiska modellen är också ett viktigt visualiseringsverktyg för den konceptuella 

förståelsen för akviferens geologi. Artimo et al. (2003) poängterar att en 

tredimensionell geologisk modell är ett viktigt verktyg och underlag i 

beslutsprocesser och kan presenteras för kommuner, myndigheter och företag 

som ska fatta beslut om exempelvis uppförandet av ett akviferlager. 

 

5.1.1 Export av geologisk modell till Visual Modflow      

En jämförelse mellan tvärsnitten från Visual Modflow i figur 10 och 

tvärsnittsareorna 3 och 5 i figur 7 visar att de geologiska formationerna återges 

någorlunda korrekt i Visual Modflow. Upplösningen i den hydrogeologiska 

modellen är inte lika hög som i den geologiska, vilket ger grövre formationer i 

Visual Modflow. Dock uppstår vissa problem vid importen. Tunna jordlager 

riskerar att försvinna på grund av den lägre upplösningen. Dessutom valde Visual 

Modflow att fylla ut vissa delar av modellen med en okänd volym som inte finns 

representerad i den geologiska modellen. Detta syns i modellens överkant i figur 8. 

Viss modifiering och arbete med modellens uppbyggnad kan alltså behövas efter 

importen i Visual Modflow. Detta stöds av Wycisk et al. (2009), som menar att 

exporten av tredimensionella geologiska modeller till program för 

grundvattenmodellering ofta innebär att korregeringar behöver göras. Ett exempel 

som nämns i studien är att gränser mellan lagren behöver tonas ut. I figur 10 syns 

detta genom att vertikala gränser mellan jordlagren förekommer i större 

utsträckning än i den geologiska modellen (figur 7a och 7b). 

Trots att vissa korregeringar av geologin alltså behöver göras efter import av den 

geologiska modellen bedöms metoden att bygga upp en geologisk modell i ett 

program avsett specifikt för geologisk modellering som mycket effektiv. Detta då 

det hade varit svårt och framförallt tidskrävande att utifrån avläsning av 

borrhålsdata manuellt rita upp lagerföljderna i Visual Modflow och få samma 

noggrannhet som uppnås genom tredimensionell geologisk modellering (Zandin, 

muntligen 2015-05-21). Detta gäller speciellt komplicerade jordlagerföljder, som 

ofta är fallet i rullstensåsar.  

 

5.2 Beräkning av effektiv hydraulisk konduktivitet 

Som visas i figur 11a och 11b och tabell 7 är skillnaderna i effektiv hydraulisk 

konduktivitet relativt små inom modellområdet. Den främsta anledningen till detta 

är att grus, vilket har hög hydraulisk konduktivitet, är den dominerande jordarten i 

åsen. Grusets höga hydrauliska konduktivitet gör att lager av lera och silt inte får 

särskilt stor påverkan på den effektiva hydrauliska konduktiviteten, så längre 

gruslagret har större mäktighet än ler- och siltlagren. Detta kan exemplifieras 

genom att titta på punkt 2d, där jordlagret består av 8,4 m grus och sten och 7,8 m 

lera. Den beräknade effektiva hydrauliska konduktiviteten för denna punkt är 
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3,41E-2. Om jordlagret bara skulle bestå av grus och sten är den hydrauliska 

konduktiviteten 6,58E-2, vilket ger en skillnad på 0,03. Slutsatsen är att så länge 

det finns mäktiga gruslagerföljder i åsen påverkar inte eventuella ler- och siltlager 

den effektiva hydrauliska konduktiviteten i någon betydande omfattning. Denna 

information kan anses vara av betydelse då diskussioner kring osäkerheter kring 

lager med  kohesionsjordarter förekommit i tidigare studier av området samt 

diskuterats som en osäkerhetskälla för den geologiska modelleringen i denna 

studie.  

Ekvation 6 förutsätter att grundvattnets strömning är parallell med jordlagren 

samt att lagren är kontinuerliga. Enligt tidigare studier (WSP 2013b, WSP 2013d) 

är grundvattenströmningen i åsen horisontell, framförallt från norr till söder. De 

geologiska modellerna M1 och M2 visar på mestadels horisontella jordlager. Dock 

är jordlagren inte helt kontinuerliga, vilket gör att vertikala gränser mellan 

jordlagren kan förekomma i delar av åsen. Ifall en vertikal gräns mellan 

åsmaterialet och en kohesionsjordart existerar, påverkan den sannorlikt den 

hydrauliska konduktiviteten i den delen av åsen, troligtvis som någon typ av 

hydraulisk gräns. Skulle de geologiska modellerna användas i ett program för 

grundvattenmodellering skulle hänsyn till det faktum att lagren inte är 

kontinuerliga kunna tas. En grundvattenmodellering skulle således kunna visa på 

större skillnad i hydraulisk konduktivitet än beräkningar med ekvation 6. 

Vad gäller skillnaden i effektiv hydraulisk konduktivitet mellan M1 och M2 visar 

uppskattningarna inte på några stora skillnader mellan modellerna.   

 

5.3 Beräkning av transporttid mellan brunnspolerna 

Beräkningarna visar på relativt stora skillnader i transporttid mellan M1 och M2. 

Detta beror främst på att M2 innehåller mäktigare sandlager än M1. Den 

hydrauliska konduktiviteten för sand är en tiopotens lägre än för grus (se tabell 4), 

vilket får stort utfall på transporttiden. Detta visar att även om skillnadena mellan 

uppskattad effektiv hydraulisk konduktivitet (både inom respektive modell och 

mellan M1 och M2) upplevs som relativt små, kan de få stor betydelse för fortsatta 

hydrogeologiska utredningar och bedömningar av åsen.  

De snabbaste transporttiderna återfinns i punkter där block finns representerat i 

jordlagerföljderna. Den stora tidsskillnaden mellan medeltransporttiden i M1 och 

M2 visar att transporttidsberäkningar är mycket känsliga vad gäller ansatta 

värden för hydraulisk konduktivitet och därmed också jordlagerföljdernas 

utbredning och mäktighet. 

I den geologiska modelleringen har som tidigare nämnts endast huvudjordarter 

använts. Detta kan ha relativt stor påverkan på de hydrogeologiska 

bedömningarna av åsen, speciellt vad gäller konduktivitet och 
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strömningshastighet. Mulqueen (2005) visar i sin studie av grundvattenflöden 

genom grus att skillnaden mellan fingrus och grovgrus kan ge skillnader i hastighet 

på upp till två meter per dag. Mulqueen menar också att ju grövre materialet är, 

desto sämre lämpad är ekvation 8 för beräkningar av hastighet. Detta eftersom den 

förutsätter ett laminärt flöde, och flödet genom grovt material många gånger är för 

turbulent för att klassas som linjärt. 

Ekvationerna för transporttidsberäkningarna i denna studie bygger endast på tre 

parametrar: hydraulisk gradient mellan brunnspolerna, hydraulisk konduktivitet 

och porositet. Grundvattnets strömningshastighet beror främst av dessa faktorer, 

men det finns även annat som spelar in. Under tidigare undersökningar (Wsp 

2013b, WSP 2013d) har det antagits att grundvattenströmningen i åsen är relativt 

låg, trots att konduktiviteten är hög. Detta antagande baseras på att nybildningen 

av grundvatten över åsen är väldigt låg (60 mm/år, eftersom i princip alla ytor är 

hårdgjorda) samt att åsen i norra delen av modellområdet begränsas av höga 

berglägen. Dessa berglägens påverkan på grundvattenflödet är, som tidigare 

diskuterats, inte helt klarlagt. Troligt är att ett begränsat flöde sker över området.  

Viktigt att påpeka vad gäller beräkningarna av transporttid är att beräkningarna 

avser den naturliga grundvattenströmningen mellan brunnspolerna. Detta är, som 

tidigare påpekats, en viktig del i beräkningarna av värmetransport i grundvattnet 

(Molina-Giraldo et al. 2011). När akviferlagret tagits i drift kommer dock 

pumpningen och infiltrationen av grundvatten i de olika brunnspolerna troligen 

styra grundvattenströmningen mellan brunnspolerna i högre grad än den 

naturliga grundvattenströmningen. För att bedöma transporttiden mellan 

brunnspolerna när akviferlagret tagits i drift måste därför både den naturliga 

grundvattenströmningen och den strömning som uppstår under akviferlagrets 

drift räknas samman. Dessutom är beräkningar av grundvattnets 

transporthastighet med ekvation 8 beroende av grundvattnets temperatur 

(Hendriks 2010), varför den framräknade hastigheten inte gäller under 

akviferlagrets drift då grundvattentemperaturen i akviferen förändras. 

Som beskrivits i kapitel 4.1 är värmetransport i grundvattenmagasin komplicerat 

och beror inte bara av vattnets transporthastighet utan även vilken typ av 

mineralkorn vattnet omges av, då värmen avleds från vattnet till mineralkornen. 

Detta i kombination med föregående styckes resonemang gör att de transporttider 

som räknats fram i denna studie inte anses utgöra tillräckligt stort underlag för 

bedömning av strömningshasighet och värmetransport under akviferlagrets 

driftskede. Framräknade transporttider bedöms alltså bidra med information 

kring den naturliga grundvattenströmingen i åsen men beräkningarna är inte 

tillräckligt omfattande för att bedöma risken för termiskt genomslag när 

akviferlagret tas i drift. 
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5.4 Påverkan på planerat akviferlager 

Den geologiska modelleringen visar att åsen till största del består av grus, vilket 

ger hög konduktivitet. I södra delen av modellområdet är gruslagren varvade med 

sandlager. Sand har något lägre konduktivitet men räknas fortfarande till de 

jordarter med god vattenförande förmåga. Dessa sand och gruslager bedöms 

därför utgöra en sammanhängande akvifer med hög genomsläpplighet. Den största 

påverkan på akviferlagrets funktion är om åsen skulle innehålla ler- och siltskikt 

med lägre konduktivitet, vilka skulle kunna verka som hudrauliska gränser och 

minska kontakten mellan åsens olika delar. Sådana lager skulle kunna ge lokal 

påverkan på avsänkningen vid drift av akviferlagret. Tidigare studier (AIB 1984, 

WSP 2013d) har visat att åsen inte är helt homogen i sin uppbyggnad vilket väckt 

misstanke om att ler- och siltskikt förekommer i delar av åsen. Resultatet av den 

geologiska modelleringen i denna studie visar dock att ler- och siltskikten är 

mycket glest förekommande och endast återfinns i östra utkanten av 

modelleringsområdet (se figur 7). Som diskuterats i kapitel 5.1 finns vissa 

osäkerheter i detta resultat, dels på grund av att tunna ler- och siltlager kan ha 

missats vid jordprovtagningarna, dels för att borrhål och därmed jordlagerföljder 

saknas i modellområdets utkanter. 

Det kan bedömas som sannolikt att lager av kohesionsjordarter förekommer i 

modellområdets utkanter tanke på jordartskartan (bilaga 1) och den generella 

kunskapen om subakvatiska åsars uppbyggnad (Fredén 2009). Eftersom 

brunnspolerna är belägna centralt i modellområdet påverkas transporten mellan 

brunnspolerna inte av eventuella perifera silt- och lerlager. Vad gäller hydraulisk 

och termisk påverkan i ett vidare område sträcker sig den, enligt WSP:s 

grundvattenmodellering (2013b) till modellområdets utkanter, om än med liten 

påverkan. Här skulle alltså perifera lager av kohesionsjordarter kunna påverka. 

Enligt tidigare undersökningar verkar åsens kanter delvis fungera som hydrauliska 

gränser (WSP 2013d). Ifall relativt mäktiga lager av kohesionsjordarter 

förekommer i åsens utkanter kan således magasinets utbredning vara mindre än 

beräknat. Detta skulle kunna leda till större hydraulisk påverkan än vad WSP:s 

(2013b) grundvattenmodellering visar. Eftersom den idag bedömda hydrauliska 

och termiska påverkan är låg skulle viss ökning i påverkan inte medföra stora 

konsekvenser för akviferlagret. 

Vad gäller osäkerheten ifall kohesionsjordarter kan förekomma mer centralt i 

modellområdet bedöms inte heller denna osäkerhet ha särskilt stor påverkan på 

akviferlagrets funktion. Som tidigare diskuterats rör det sig sannolikt inte om lager 

av någon större mäktighet, eftersom de då sannolikt inte skulle missats vid 

jordprovtagningarna. Uppskattningarna av effektiv hydraulisk konduktivitet visar 

att tunna lager av lera och silt inte har någon större påverkan på den effektiva 

hydrauliska konduktiviteten så länge de är under- eller överlagrade av en jordart 

med hög hydraulisk konduktivitet.  

Åsen bedöms därför som lämplig för det planerade akviferlagret. 
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6 Slutsats 

Den geologiska modelleringen visar en ås med kontinuerliga genomsläppliga 

jordlager. Den norra delen av modellområdet domineras av grus medan det i den 

södra delen förekommer mäktiga sandlager. Tunna lager av silt och lera finns i 

modellområdets östra delar. Modellområdets utkanter saknar borrhål och därmed 

jordlagerföljder, varför frammodellerade jordlager i dessa delar bedöms som 

osäkra. Troligt är att det finns silt- och lerlager i modellområdets utkanter som inte 

återges i de geologiska modellerna. Dessa bedöms dock ha begränsad påverkan på 

akviferlagret. 

De manuella justeringar och tolkningar i modelleringsprocessen som resulterat i 

de två geologiska modellerna M1 och M2 bedöms ha relativt stor påverkan på de 

slutsatser kring områdets hydrogeologi som kan dras utifrån studiens resultat. 

Detta främst då de beräknade tranporttiderna mellan varm och kall brunnspol 

skiljer sig stort mellan M1 och M2. 

Både M1 och M2 bedöms vara användbara geologiska modeller för att få kunskap 

om områdets geologi och därigenom göra bedömningar om områdets 

hydrogeologi. Med bakgrund mot tidigare kunskap kring subakvatiska 

rullstensåsar och studier av jordlagrens förekomster i borrhålen bedöms M1 vara 

något mer representativ för denna ås. 

Utifrån de geologiska modellerna samt den beräknade effektiva hydrauliska 

konduktiviteten bedöms åsen vara relativt homogen, vilket gynnar det planerade 

akviferlagret. En homogen ås beter sig mer förutsägbart än en heterogen ås vilken 

torde ge upphov till färre problem vid drift av akviferlagret. 

Tredimensionell geologisk modellering bedöms bidra till förbättrade 

hydrogeologiska utredningar då det är ett enkelt och effektivt sätt att bygga upp 

ett områdes geologi inför fortsatta hydrogeologiska utredningar, som exempelvis 

grundvattenmodellering. Dessutom kan geologisk modellering bidra till att 

reducera antalet alternativa modellkonceptualiseringar genom att de som inte är 

realistiska ur ett geologiskt perspektiv kan sorteras bort. Tredimensionell 

geologisk modellering ger även tydligare överblick liksom detaljkännedom om 

akviferens geologi, jämfört med tvådimensionell data.  

 

6.1 Förslag till vidare studier 

För att skapa en förbättrad geologisk modell behöver den kompletteras med fler 

borrhål, framförallt i modellområdets utkanter. En mer utförlig granskning av 

nyttan med tredimensionella geologiska modeller kan göras genom att göra en 

jämförande grundvattenmodellering mellan en geologisk modell uppbyggd i 

Leapfrog Hydro och att bygga upp en modell direkt i Visual Modflow. Dessa två 

modeller kan sedan användas för att simulera driften av akviferlagret, och 

skillnader i resultat kan utvärderas. För att bättre utreda transporten mellan 
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brunnspolerna kan spårämnesförsök göras, både för den naturliga 

grundvattenströmningen och under pumpning i kall eller varm brunnspol.  
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Bilaga 1 – Jord- och bergartskartor från SGU 

 

Figur B1. SGU:s jord- respektive berggrundkarta över Stockholms innerstad. 
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Bilaga 2 – Lagerföljder i borrhål för geologisk modellering 

Tabell B1. Jordlagerföljder för samtliga 60 borrhål använda i den geologiska modelleringen. 

Hole ID From To Lithology 

13ALV001 0 0.5  

13ALV001 0.5 1.4 Sa 

13ALV001 1.4 2.4 Sa 

13ALV001 2.4 2.7 grSa 

13ALV001 2.7 2.8  

13ALV001 2.8 3.1 Sa 

13ALV001 3.1 3.4  

13ALV001 3.4 4 Sa 

13ALV001 4 4.2 Sa 

13ALV001 4.2 4.45 Sa 

13ALV001 4.45 4.8 Sa 

13ALV001 4.8 5.1 grSa 

13ALV001 5.1 5.4 grSa 

13ALV001 5.4 5.7 grSa 

13ALV001 5.7 6.4 Bl 

13ALV001 6.4 8 Bl 

13ALV001 8 14.4 Sa 

13ALV001 14.4 15.4  

13ALV001 15.4 18.4 B 

13ALV002  0 2.3  

13ALV002 2.3 2.5 Sa 

13ALV002 2.5 2.8 Sa 

13ALV002 2.8 3.2 siSa 

13ALV002 3.2 3.3 Sa 

13ALV002 3.3 3.5  

13ALV002 3.5 4 Sa 

13ALV002 4 4.3 grSa 

13ALV002 4.3 4.5 Gr 

13ALV002 4.5 4.6 grSa 

13ALV002 4.5 5.5 Sa 

13ALV002 5.5 6.2  

13ALV002 6.2 6.3 grSa 

13ALV002 6.3 6.9  

13ALV002 6.9 7 saGr 

13ALV002 7 7.2  

13ALV002 7.2 7.5 Gr 

13ALV002 7.5 7.7 Gr 

13ALV002 7.7 8.1  

13ALV002 8.1 8.5 Gr 



50 
 

13ALV002 8.5 9.2  

13ALV002 9.2 9.6 Gr 

13ALV002 9.6 9.9 leSa 

13ALV002 9.9 10.2 Sa 

13ALV002 10.2 10.5 leSa 

13ALV002 10.5 10.8 leSa 

13ALV002 10.8 11.2  

13ALV002 11.2 11.4 leSa 

13ALV002 11.4 11.5 legrSa 

13ALV002 11.5 11.8 leSa 

13ALV002 11.8 12.5 leSa 

13ALV002 12.5 12.6  

13ALV002 12.6 12.7 saGr 

13ALV002 12.7 13.5  

13ALV002 13.5 14.1  

13ALV002 14.1 14.5 grsiSa 

13ALV002 14.5 14.7 grsiSa 

13ALV002 14.7 16.7 B 

13ALV003 0 1.2 Sa 

13ALV003 1.2 8.3  

13ALV003 8.2 8.3  

13ALV003 8.3 8.6 saGr 

13ALV003 8.6 8.9 Gr 

13ALV003 8.9 9 leGr 

13ALV003 9 9.2 leGr 

13ALV003 9.2 9.4 leGr 

13ALV003 9.4 10.2  

13ALV004 0 2  

13ALV004 2 3 saGr 

13ALV004 3 4 saGr 

13ALV004 4 5  

13ALV004 5 6 grSa 

13ALV004 6 7  

13ALV005 0 4.1  

13ALV005 4.1 4.5 Sa 

13ALV005 4.5 5.1  

13ALV005 5.1 6.1 grSa 

13ALV005 6.1 6.6 saGr 

13ALV005 6.6 7.1 grSa 

13ALV005 7.1 8.1 saGr 

13ALV005 8.1 9.1 grSa 

13ALV005 9.1 9.6 Sa 

13ALV005 9.6 10.1 Sa 
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13ALV005 10.1 10.5 Sa 

13ALV005 10.5 10.9 Sa 

13ALV005 10.9 11.1 leSa 

13ALV005 11.1 11.8 Sa 

13ALV005 11.8 12.1 Gr 

13ALV005 12.1 16.6  

13ALV005 16.6 17.6 legrSa 

13ALV005 17.6 18.6 lesaGr 

13ALV005 18.6 19.6 Gr 

13ALV005 19.6 20.6 Gr 

13ALV005 20.6 21.6 saGr 

13ALV005 21.6 22.6 Gr 

13ALV005 22.6 23.6 Gr 

13ALV005 23.6 24.6 Gr 

13ALV005 24.6 25.6 saGr 

13ALV005 25.6 26.6 saGr 

13ALV005 26.6 27.6 Gr 

13ALV005 27.6 28.6 B 

13ALV005 28.6 29.6 B 

14ALV007 0 3.65 Bl 

14ALV007 3.65 4.65 Bl 

14ALV007 4.65 5.15 Sa 

14ALV007 5.15 5.65 Bl 

14ALV007 5.65 6.15 Sa 

14ALV007 6.15 6.65 Bl 

14ALV007 6.65 7.15 St 

14ALV007 7.15 7.65 Bl 

14ALV007 7.65 9.65 St 

14ALV007 9.65 11.3 Bl 

14ALV009 0 0.7  

14ALV009 0.7 1.6 St 

14ALV009 1.6 3.4 stSa 

14ALV010 0 0.7  

14ALV010 0.7 1.8 St 

14ALV010 1.8 3.8 Sa 

14ALV010 3.8 5.1 stSa 

14ALV010 5.1 5.4 Sa 

14ALV010 5.4 7.1 St 

14ALV010 7.1 7.6 Bl 

14ALV010 7.6 8.7 St 

14ALV010 8.7 10 St 

14ALV010 10 11.8 St 

14ALV010 11.8 12.8 St 
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14ALV010 12.8 13.3 Bl 

14ALV011 0 1.3 StSa 

14ALV011 1.3 3.5 Sa 

14ALV012 0 0.6  

14ALV012 0.6 1.2 StSa 

14ALV012 1.2 3.8 Sa 

14ALV012 3.8 6.3 StSa 

14ALV012 6.3 7.8 Bl 

14ALV012 7.8 8.4 Bl 

14ALV012 8.4 10 StSa 

14ALV012 10 12.8 StSa 

14ALV012 12.8 13.7 Bl 

14ALV012 13.7 16.2 StSa 

14ALV012 16.2 18.5 St 

14ALV012 18.5 19.2 StSa 

14ALV012 19.2 19.6 Bl 

14ALV016 0 1  

14ALV016 1 2 St 

14ALV016 2 3 StSa 

14ALV016 3 4 StSa 

14ALV016 4 5.2 StSa 

14ALV016 5.2 5.8 Bl 

14ALV016 5.8 6.7 StSa 

14ALV016 6.7 7.3 Bl 

14ALV017 0 0.6  

14ALV017 0.6 1.2 StSa 

14ALV017 1.2 3.8 Sa 

14ALV017 3.8 6.3 StSa 

14ALV017 6.3 7.8 Bl 

14ALV017 7.8 8.4 Bl 

UB1 3.5 11.7 grSa 

UB1 11.7 14.8 saGr 

UB1 14.8 15.5 grSa 

UB1 15.5 17.5 saGr 

UB1 17.5 19.8 grSa 

UB1 19.8 20.5 saGr 

UB1 20.5 23.7 grSa 

UB1 23.7 24.5 saGr 

UB1 24.5 25.4 Sa 

UB2 0 3  

UB2 3 4 saGr 

UB2 4 23.5 grSa 

UB2 23.5 23.8 saGr 
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UB2 23.8 30.8 B 

UB3 0 1.5  

UB3 1.5 5 saGr 

UB3 5 5.5 grSa 

UB3 5.5 8 Sa 

UB3 8 8.8 grSa 

UB3 8.8 12 saGr 

UB3 12 14.8 grSa 

UB3 14.8 21.8 saGr 

UB3 21.8 27.5 grSa 

UB3 27.5 29.1 saGr 

UB4 0 2.8  

UB4 2.8 3.8 saGr 

UB4 3.8 4.8 grSa 

UB4 4.8 6.8 saGr 

UB4 6.8 7.8 grSa 

UB4 7.8 12 saGr 

UB4 12 13 Sa 

UB4 13 14 grSa 

UB4 14 20.5 saGr 

UB4 20.5 22.7 grSa 

UB4 22.7 24 Sa 

UB4 24 25.5 grSa 

UB4 25.5 33.2 saGr 

UB5 0 1.8  

UB5 1.8 7.8 grSa 

UB5 7.8 11.8 Sa 

UB5 11.8 13.7 saGr 

UB5 13.7 15.7 grSa 

UB5 15.7 23.5 saGr 

UB5 23.5 26.5 grSa 

UB5 26.5 27.8 Sa 

44 0 22.8 saGr 

44 22.8 25.6 Bl 

44 25.6 31 B 

43 0 24.8 Gr 

43 24.8 31.6 Bl 

43 31.6 36.6 B 

40 0 4.5 Gr 

40 4.5 7.5 St 

40 7.5 30.4 Gr 

40 30.4 35.4 B 

41 0 31.1 Gr 



54 
 

41 31.1 36.1 B 

42 0 27.5 saGr 

42 27.5 28.5 St 

42 28.5 30.2 SaGr 

42 30.2 35.2 B 

36 0 24 saGr 

36 24 31.7 Bl 

36 31.7 33.4 B 

39 0 28.7 saGr 

39 28.7 31 Bl 

39 31 36 B 

35 0 1.5 saGr 

35 1.5 2.5 Bl 

35 2.5 28.4 saGr 

35 28.4 29.8 Sa 

35 29.8 34.8 B 

34 0 28.5 saGr 

34 28.5 30.2 St 

34 30.2 33 Bl 

34 33 36.7 B 

38 0 35.5 saGr 

38 35.5 40 B 

33 0 32.2 saGr 

33 32.2 8 B 

32 0 22 saGr 

32 22 27.15 B 

26 0 1.5 Fy 

26 1.5 5.5 saSi 

26 5.5 8.5 Le 

26 8.5 10.5 grSa 

26 10.5 11.5 St 

26 11.5 14.5 saGr 

26 14.5 19.5 B 

27 0 1.8 Fy 

27 1.8 6 GrStBl 

27 6 7.5 Le 

27 7.5 16.6 GrStBl 

27 16.6 21.6 B 

29 0 5.5 stGr 

29 5.5 9.5 Le 

29 9.5 11.5 Gr 

29 11.5 20.5 St 

29 20.5 23.3 stGr 
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29 23.3 28.3 B 

1952 0 0.5  

1952 0.5 2 stlesaGr 

1952 2 3 stGr 

1940 0 1.5  

1940 1.5 2 stSa 

1940 2 3 stsiSa 

1940 3 3.5 grSt 

1940 3.5 4 Sa 

1940 4 5.5 grSa 

1942 0 1.5  

1942 1.5 2.5 stSi 

1942 2.5 3 grSa 

1942 3 3.5 saGr 

1942 3.5 4.5 siSa 

1942 4.5 5.5 grSa 

1942 5.5 7.5 Sa 

1942 7.5 8 sastGr 

1950 0 1.5  

1950 1.5 2.5 lestGr 

1950 2.5 3.5 siSa 

1950 3.5 4 Si 

1950 4 5 siLe 

1951 0 1.5  

1951 1.5 2 stsiLe 

1951 2 3 St 

1951 3 3.8 siSa 

1931 0 4.4  

1931 4.4 6 saLe 

1931 6 6.5 stsaGr 

1931 6.5 7.3 stgrSa 

1933 0 1.5  

1933 1.5 2.5 Le 

1933 2.5 3 stgrSa 

1933 3 4 stsaGr 

1933 4 7 stgrSa 

1936 0 1  

1936 1 3.5 Sa 

1936 3.5 4 siSa 

1936 4 6 Sa 

1936 6 7 grSt 

1938 0 1.5  

1938 1.5 2.5 siSa 
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1938 2.5 3.5 saGr 

1938 3.5 5 Sa 

1938 5 5.5 Si 

1938 5.5 7 Sa 

1927 0 2.5  

1927 2.5 2.8 stsaGr 

1927 2.8 3.1  

1927 3.1 5.5 siSa 

1927 5.5 7.5 sistSa 

1929 0 2.5  

1929 2.5 3.5 saGr 

1929 3.5 5 Sa 

1929 5 6.5 siSa 

1929 6.5 7.5 leSa 

1929 7.5 8 stsaGr 

1930 0 2  

1930 2 4 siLe 

1930 4 6 lesiSa 

1930 6 7.5 leSa 

1918 0 1  

1918 1 2 siSa 

1918 2 4.4 Sa 

1918 4.4 5 grSa 

1920 0 1  

1920 1 1.5 Si 

1920 1.5 2 grSa 

1920 2 3.5  

1920 3.5 4 Sa 

1920 4 4.5 grSa 

1920 4.5 7 Sa 

1923 0 1.5  

1923 1.5 2 grsiSa 

1923 2 3 saGr 

1923 3 4 Sa 

1923 4 4.5 grSa 

1923 4.5 5 saGr 

1926 0 1.5  

1926 1.5 2.5 grSa 

1926 2.5 3 sisaGr 

1926 3 3.5 stgrSa 

1926 3.5 6 sisaGr 

1926 6 6.5 grSa 

1926 6.5 7.5 sastGr 



57 
 

1926 7.5 8 stgrSa 

BH1 0 3.5 stGr 

BH1 3.5 6.5 saGr 

BH1 6.5 18.5 stGr 

BH1 18.5 20.3 B 

BH2 0 11.5 stGr 

BH2 11.5 17.5 Gr 

BH2 17.5 19.5 B 

BH3 0 2 stGr 

BH3 2 3.5 St 

BH3 3.5 14 stGr 

BH3 14 16.5 St 

BH3 16.5 19 sastGr 

BH3 19 21 B 

BH4 0 6 stGr 

BH4 6 8.5 saGr 

BH4 8.5 12 stGr 

BH4 12 16.5 Sa 

BH4 16.5 18.5 grSa 

BH4 18.5 24 sastGr 

BH4 24 26 B 

BH5 0 2 Gr 

BH5 2 3 stGr 

BH5 3 4.5 stSa 

BH5 4.5 9.5 B 

BH6 0 16.5 stGr 

BH6 16.5 19.5 B 
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Bilaga 3 – Jorddjup för beräkning av effektiv hydraulisk konduktivitet 

Tabell B2. Jordlagrens djup i respektive punkt för M1. 

 gr sa st si le bl totalt 
djup 

        

1a 12.9 0 0 0 0 0 12.9 

1b 28.8 0 0 0 0 0 28.8 

1c 15.8 0 0 0 0 0 15.8 

2a 9.2 0 0 0 0 0 9.2 

2b 24.5 0 0 0 0 0 24.5 

2c 19.4 0 0 2.5 0 0 21.9 

2d 4.1 0 4.3 0 7.8 0 16.2 

3a 11.2 0 0 0 0 0 11.2 

3b 20.5 0 0 0 0 0 20.5 

3c 25.8 0 0 0 0 0 25.8 

3d 5.2 0 10.3 0 4.6 0 20.1 

4a 10.1 0 0 0 0 0 10.1 

4b 22.2 6.1 0 0 0 0 28.3 

4c 5 21.2 0 0 0 0 26.2 

4d 9 5 0 0 0 0 14 

4e 8 0 0 0 0 0 8 

5a 13.2 4.8 0 0 0 0 18 

5b 12.3 17.1 0 0 0 0 29.4 

5c 0 17.1 0 0 0 8.7 25.8 

5d 7.5 3.8 0 0 0 0 11.3 

5e 7.8 0 0 0 0 0 7.8 

6a 15 6.6 0 0 0 0 21.6 

6b 9.1 19.8 0 0 0 0 28.9 

6c 6 18.3 0 0 0 6 30.3 

6d 5.1 10.7 0 0 0 0 15.8 

6e 8.7 0 0 0 0 0 8.7 

 

Tabell B3. Jordlagrens djup i respektive punkt för M2. 

Column1 gr sa st si le bl totalt 
djup 

1a 12.9 0 0 0 0 0 12.9 

1b 28.8 0 0 0 0 0 28.8 

1c 15.8 0 0 0 0 0 15.8 

2a 9.2 0 0 0 0 0 9.2 

2b 24.5 0 0 0 0 0 24.5 

2c 21.9 0 0 0 0 0 21.9 

2d 16.2 0 0 0 0 0 16.2 

3a 11.2 0 0 0 0 0 11.2 

3b 20.5 0 0 0 0 0 20.5 
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3c 25.8 0 0 0 0 0 25.8 

3d 6.9 0 13 0 0 0 19.9 

4a 10.1 0 0 0 0 0 10.1 

4b 6 21.2 0 0 0 0 27.2 

4c 0 26.3 0 0 0 0 26.3 

4d 3.5 9.9 0 0 0 0 13.4 

4e 8.3 0 0 0 0 0 8.3 

5a 7.3 11.2 0 0 0 0 18.5 

5b 1.2 27.3 0 0 0 0 28.5 

5c 1.5 22.5 0 0 0 8.7 32.7 

5d 7.8 3.5 0 0 0 0 11.3 

5e 7.8 0 0 0 0 0 7.8 

6a 12.9 9 0 0 0 0 21.9 

6b 9.7 21.1 0 0 0 0 30.8 

6c 6.6 18 0 0 0 6 30.6 

6d 0 16.5 0 0 0 0 16.5 

6e 8.7 0 0 0 0 0 8.7 
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