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Sammanfattning 
Perfluorerade alkylsyror (PFAS) är en grupp ämnen som de senaste åren har 

uppmärksammats för dess persistenta, bioackumulerande och toxiska egenskaper för 

människor och djur. Det är känt att brandövningsplatser där det filmbildande skummet 

AFFF har använts utgör betydande punktkällor för PFAS. Förutom att förorena marken 

vid brandövningsplatserna kan PFAS spridas med grundvattnet, vilket har orsakat 

förorenade dricksvattentäkter på ett flertal platser i Sverige. Hydrogeologiska modeller 

kan användas för att modellera grundvattnets flöden och medföljande föroreningar. 

Syftet med examensarbetet är att med en hydrogeologisk modell undersöka förorenings-

spridning och transporttider av PFAS-ämnet perfluoroktansulfonat (PFOS) från en 

brandövningsplats till ytvatten och grundvattentäkter i Bredåkradeltat, väster om 

Kallinge i Blekinge.  

Den hydrogeologiska modellen skapades i Visual MODFLOW och transport-

modelleringen gjordes med MT3D99 och MODPATH. Modellen kunde reproducera 

uppmätta grundvattennivåer, med en korrelationskoefficient (R) på 0,98 mellan 

modellerade och uppmätta nivåer. Med antagandet försumbar adsorption visade 

modellresultaten att en föroreningsplym med hög PFOS-koncentration (~90.000 ng/l) 

spreds från brandövningsplatsen till ett våtmarksområde väster om Klintabäcken, och 

vidare till dalen längs Klintabäcken med lägre koncentrationen (0–4.000 ng/l). Enligt 

modellen spreds dock inte föroreningen lika långt som uppmätta värden visar. När 

PFOS väl har nått Klintabäcken bedöms den kunna spridas snabbt med ytvattnet mot 

grundvattentäkterna, för att sedan infiltrera ned i isälvsmaterialet nära aktiva 

grundvattentäkter. Transporttiden av PFOS från brandövningsplatsen till Klintabäcken 

beräknades till sex år för den bäst kalibrerade modellen, vilket betyder att 

grundvattentäkterna kan ha varit förorenade sedan slutet av 1980-talet eller början av 

1990-talet. Beräkningar av masstransport indikerar att runt 3,5 kg PFOS flödar genom 

Klintabäcken varje år, och att det mesta av den mängden kommer från området vid 

brandövningsplatsen.  

Trots förenklingar av Bredåkradeltats komplexa geologi och svårigheter att nå 

konvergens i modellen bedöms den kunna reproducera hydrogeologiska egenskaper 

inom deltat, samt föroreningsplymens spridning från brandövningsplatsen till 

Klintabäcken.  

 

 

Nyckelord: AFFF, Bredåkradeltat, dricksvatten, grundvatten, grundvattenmodellering, 

Kallinge, MODFLOW, MODPATH, MT3D99, PFAS, PFOS, ytvatten 

  



Abstract 
Perflouoralkyl acids (PFAAs) are a group of non-natural chemicals that recently have 

experienced increased attention due to their persistent, bio accumulative and toxic 

effects on humans and wildlife. Fire-fighting areas where the PFAAs-containing 

Aqueous Film Forming Foam (AFFF) has been used are well known point sources for 

PFAAs. It has caused contaminations in soil, groundwater and drinking water for water 

production sites across Sweden. Hydrogeological models can be used to model the flow 

of groundwater and of contaminant transport. The purpose of this thesis is to study 

groundwater transport of the best-known PFAA substance perfluorooctane sulfonate 

(PFOS) in groundwater from a fire-fighting area to the recipient and water production 

sites in Bredåkradeltat, close to the village Kallinge in Blekinge.  

A hydrogeological model was created in Visual MODFLOW and PFOS transportation 

was simulated in MT3D99 and MODPATH. The hydrogeological model was able to 

reproduce measured groundwater levels, showing a correlation coefficient (R) of 0.98 

between modelled and measured groundwater levels. For the non-adsorption 

assumption in the contaminant modelling, the contamination plume was moving with 

high PFOS concentration (~90,000 ng/l) from the fire-fighting area to the recipient 

Klintabäcken. Further, concentrations in the groundwater along Klintabäcken showed 

lower concentrations (0-4,000 ng/l). The modeled plume did however not move as far as 

measured in previous field samples. PFOS is interpreted to spread through groundwater 

from the fire-fighting area, and once reaching Klintabäcken the contamination will 

follow the surface water and infiltrate to groundwater again near the water production 

pumping wells. The transport time of PFOS is modelled to be six years from the fire-

fighting area to Klintabäcken, meaning that the drinking water possibly have been 

polluted since the late 1980s or early 1990s. Mass fluxes of PFOS in Klintabäcken are 

calculated to be 3.5 kg per year, and the main source of the mass flux is the fire-fighting 

area.  

The hydrogeological model is perceived to reproduce hydrogeological properties and 

contaminant transport from the fire-fighting area to Klintabäcken, despite 

simplifications of the complex geology of Bredåkradeltat and difficulties in converging 

the model. 

 

 

Keywords: AFFF, Bredåkradeltat, Kallinge, PFAAs, PFOS, MODFLOW, Visual 

MODFLOW, groundwater, groundwater modelling, drinking water, MODPATH, 

MT3D99, surface water 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Perfluorerade alkylsyror (PFAS) är en grupp kemikalier som de senaste åren har 

uppmärksammats för dess miljöpåverkan och spridning till mark, sediment, vatten och 

biota (Ahrens et al., 2010). PFAS är framtagna för att motstå värme, smuts, fett och 

vatten. De har främst används som impregnering av textiler samt som ingrediens i 

brandsläckningsskum av typen Aqueous Film Forming Foam, AFFF (Brooke et al., 

2004; Kemikalieinspektionen, 2013). Kortfattat så klassas det mest kända perfluorerade 

ämnet perfluoroktansulfonat, PFOS, som ett PBT-ämne, som har persistenta, 

bioackumulerande och toxiska egenskaper (Lau et al., 2007). Det är hormonstörande 

och reproduktionsstörande, karcinogent och hämmar utvecklingen för organismer 

(Naturvårdsverket, 2012).  

De viktigaste exponeringskällorna av PFAS för människor är genom mat och 

dricksvatten (D’Hollander et al., 2010). Det är därför viktigt att dricksvatten inte 

innehåller PFAS. Dock har förhöjda halter av PFAS i dricksvatten upptäckts de senaste 

åren i flera svenska kommuner. I flera fall handlar det om att dricksvattentäkter har 

blivit förorenade av brandsläckningsskum från brandövningsplatser 

(Kemikalieinspektionen, 2013).  

Att kunna fastställa transportvägar är avgörande för att förstå spridningen av PFAS från 

punktkällor (Davis et al., 2007). Om brandsläckningsskummet AFFF-skum har använts 

på ett tätt underlag av betong eller liknande kan vattnet och skummet omhändertas i 

anlagda brunnar. Om skummet istället har används utan tätt underlag kan det ha 

infiltrerat till den underliggande marken via nederbörd, för att sedan nå grundvattnet där 

det riskerar att förorena eventuella grundvattentäkter (Zareitalabad et al., 2013). Enligt 

Loos et al. (2009) är vatten det viktigaste mediet för transport av PFAS, och därför är 

det angeläget att skapa hydrologiska modeller för att kunna modellera 

föroreningstransporten i vatten. Tuttle et al. (2012) visade prov på detta genom att skapa 

en hydrogeologisk flödes- och transportmodell över ett PFOS-utsläpp vid Gardemoen 

Airport i Norge och modellerade olika scenarier för efterbehandling. 

Kallinge i Ronneby kommun har länge tagit sitt vatten från Brantafors 

grundvattentäkterna i Bredåkradeltat, nordväst om Kallinge. De senaste åren har höga 

koncentrationer av PFAS uppmätts i närliggande Klintabäcken och i Brantafors 

grundvattentäkt, vilket har lett till att vattentäkten har stängts av (Ronneby kommun, 

2014a). En brandövningsplats vid intilliggande Blekinge flygflottilj (F17), har pekats ut 

som källan till föroreningen. Vid brandövningsplatsen användes AFFF-skum mellan år 

1985 och 2003, men det är fortfarande oklart hur snabbt föroreningen har nått 

grundvattentäkterna. När föroreningsproblemet i Kallinge uppdagades lät Arbets- och 

miljömedicin i Lund provta blod från invånare i Kallinge. Resultaten visade att barn och 

vuxna som har druckit vatten från Brantafors vattentäkt har förhöjda halter av 

perfluorerade ämnen i blodet (Livsmedelsverket, 2014a). Vuxna som hade bott i 
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Kallinge sedan lång tid hade högre halter än 11-åringar, och det är därför tydligt att 

vattentäkten har varit förorenad ett till ett par decennier (Livsmedelsverket, 2014a). Det 

bedöms inte finnas någon risk för akuta hälsoeffekter vid förtäring av det förorenade 

vattnet, och sjukdomsfall på individnivå inte kunnat kopplas till exponeringen av PFAS 

(Ronneby kommun, 2014b). Däremot kan det på befolkningsnivå inte uteslutas att 

exponeringen kan ge mätbara effekter (Livsmedelsverket, 2014a). Ett medicinskt 

forskningsprojekt har startats för att kartlägga de framtida konsekvenserna av den 

långvariga PFAS-exponeringen i Kallinge (Ronneby kommun, 2014a). 

En hydrogeologisk modell över Bredåkradeltat kan öka förståelsen för 

föroreningsspridningen samt användas för att beräkna hur lång tid det tar för 

föroreningen att nå grundvattentäkterna och därmed exponeras för befolkningen i 

Kallinge. 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

Syftet är att med en hydrogeologisk modell över Bredåkradeltat skapa en förståelse för 

föroreningsspridning och transporttider av PFAS-ämnet PFOS, från föroreningskällan 

vid brandövningsplatsen till ytvatten samt till grundvattentäkter nedströms, då den 

förståelsen saknas med nuvarande kunskap.  

Målet är att modellen och förståelsen om föroreningsspridningen ska kunna användas 

som underlag för framtida undersökningar och eventuella val av saneringsmetoder, samt 

att kunskapen om transporttider till grundvattentäkterna kan vara användbara för de 

medicinska studierna av den långvariga exponeringen av PFAS. 

Frågeställningarna är:  

I. Hur påverkas grundvattennivåerna av att vattentäkterna i Klintabäckens 

avrinningsområde inte längre är aktiva? 

II. Hur sprids föroreningsplymen från brandövningsplatsen? 

III. Vad är de möjliga transporttiderna från brandövningsplatsen till 

grundvattentäkterna i Brantafors? 

IV. Hur stor är masstransporten av PFOS från brandövningsplatsen till recipienten 

Klintabäcken?  
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2 Bakgrund 

2.1 PFAS 

PFAS är en grupp ämnen som vanligen består av kolkedjor med fluor bundna till 

kolkedjan istället för väte. I ena änden av fluorkolkedjan fäster en funktionell grupp, 

som ger specifika egenskaper. Fluorkolbindningen är väldigt stark, vilket gör att PFAS-

ämnen motstår fullständig kemisk och termisk nedbrytning. Förutom att tåla höga 

temperaturer är PFAS-ämnen även vatten-, fett- och smutsavstötande (Brooke et al., 

2004). Det är dessa egenskaper som har varit önskvärda i tillverkning och användning 

av PFAS (Kemikalieinspektionen, 2006).  

De två mest uppmärksammade PFAS-ämnena är perfluoroktansulfonat, PFOS (Figur 1) 

och perfluoroktansyra, PFOA. Dessa är intressanta eftersom vissa PFAS-ämnen bryts 

ned till PFOS eller PFOA som slutprodukter. PFOS är klassat som ett PBT-ämne 

(persistent, bioackumulerande, toxiskt) som är hormon- och reproduktionsstörande, 

karcinogent och hämmar utvecklingen för organismer (Naturvårdsverket, 2012). I 

kroppen absorberas PFOS till proteiner i blod, lever och njurar eftersom molekylen har 

både en fettlöslig och vattenlöslig ände, till skillnad från t.ex. PCB som är fettlösligt och 

ackumuleras i fett (Jones et al., 2003).  

PFOA är inte tillräckligt bioackumulerbart för att klassas som ett PBT-ämne, men det är 

sannolikt reproduktionsstörande och karcinogent (Naturvårdsverket, 2012). Eftersom 

PFAS-ämnen inte fullständigt bryts ned bioackumuleras de samt biomagnifieras högre 

upp i näringskedjan (Kelly et al., 2009). 

 

Figur 1. Strukturformel för PFOS (Wikipedia, 2015-05-20). Dess kemiska formel är C8F17SO3H. I ena 

änden av molekylen fäster sulfonat som funktionell grupp.  

Det största användningsområdet för PFAS har varit som impregnering av textiler och 

som ingrediens i brandsläckningsskum av typen AFFF. Vid brandsläckning lägger sig 

AFFF som ett täcke över den brinnande vätskan och förhindrar avdunstning och 

värmestrålning. PFAS i skummet sänker den brinnande vätskans ytspänning och gör 

skummet mer lättflytande, vilket medför att det snabbare kan täcka och kväva elden 

(Kemikalieinspektionen, 2014). Användningen av AFFF-skum i Sverige har 

dokumenterats till år 1985–2003 (Kemikalieinspektionen, 2013). Trots att PFAS-

koncentrationen har varit under 1 % av den totala vikten i AFFF-skummet har det totala 

utsläppen varit betydande (Kemikalieinspektionen, 2013). Vid Arlanda flygplats där 

brandsläckningsövningar med AFFF har skett med beräknas minst 40 kg PFOS ha 

tillförts marken (Kemikalieinspektionen, 2013).  



Grundvattenmodellering och föroreningstransport av PFOS i Bredåkradeltat 

4 

De officiella gränsvärdena i Europeiska Unionens vattendirektiv (2013/39: L 226/1) för 

PFOS i inlandsytvatten är 0,65 ng/l, och 0,13 ng/l för andra ytvatten (kustvatten, 

övergångsvatten och marina vatten). Dessa gränser är lägre än koncentrationerna i de 

svenska referenssjöarna, och är därmed orimliga att uppfylla (IVL, 2012). 

Naturvårdsverket har föreslagit de preliminära gränsvärdena 30.000 ng/l i 

inlandsytvatten och 3.000 ng/l i andra ytvatten, efter studier av toxicitet på 

vattenlevande organismer (Naturvårdsverket, 2008).  

Det finns inget bindande gränsvärde för PFAS i dricksvatten, men Livsmedelsverket 

fastställde 90 ng/l som åtgärdsgräns för summakoncentrationen av de sju PFAS-ämnena 

(∑ 7𝑃𝐹𝐴𝑆), PFBS, PFHxS, PFOS, PFBeA, PFHxA, PFHpA och PFOA 

(Livsmedelsverket, 2014b). I dagsläget finns inget gränsvärde för PFAS-ämnen i 

grundvatten, men regeringen har givit Statens Geotekiska Institut i uppdrag att ta fram 

preliminära riktvärden för mark och grundvatten (Regeringskansliet, 2015). Dessa ska 

presenteras senast den 30 oktober 2015 till Miljö- och energidepartementet.  

Hur PFAS sprids och fördelar sig i mark och grundvatten är invecklat (Ahlens et al., 

2011). Först och främst påverkas spridningen av jordens genomsläpplighet och 

sammansättning. I en genomsläpplig jord flödar vatten enklare jämfört en tät jord, och 

för därför enklare med sig kemiska ämnen. Adsorption är en fysisk och kemisk process 

där ett ämne fäster till ett annat ämne, vilket sänker spridningshastigheterna i 

grundvatten. Faktorer som påverkar adsorptionen i jord är kolkedjelängden och den 

funktionella gruppen hos PFAS-molekylen (Ahrens et al., 2011; Higgins & Luthy, 

2006). Längre kolkedjor hos PFAS binder starkare till jordpartiklar och förlänger tiden 

för transport (Gellrich et al., 2011). Andra faktorer i jord som påverkar adsorptionen till 

jordpartiklar är pH och halten organiskt material. Lågt pH samt hög organisk halt ökar 

adsorptionen till jordpartiklar (Johnson et al., 2007). Att PFAS adsorberas vid hög 

organisk halt kan bero på att de tenderar att fästa vid lipida ytor (Forest och Rayne, 

2009). Vid låg organisk halt kan även järnhalten i jorden påverka adsorptionen, där en 

högre järnhalt ger högre adsorption (Johnson et al., 2007). Det indikerar att den 

elektrostatiska attraktionen mellan PFAS och partikelytor spelar större roll när den 

organiska halten är låg (Ferrey et al., 2012). Utöver den elektrostatiska attraktionen till 

partiklar kan även luftbubblor på partiklar i vatten adsorbera PFOS, där sulfonatänden 

av molekylen återfinns i vattnet, och fluorkolkedjan inne i luftbubblan (Meng et al., 

2014). Än så länge finns det inte många studier om adsorption av PFAS i naturliga 

jordar, utan de flesta är utförda i en kontrollerad laboratoriemiljö (Enevoldsen & Juhler, 

2010). 
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2.2 Grundvattenflöde 

Grundvattenflöde är beroende av mängden grundvattenbildning, lutningen på 

grundvattenytan och markens hydrauliska konduktivitet. Grunden för beräkningar av 

grundvattenflöden lades redan 1856, när Henry Darcy beskrev hastigheten för ett 

endimensionellt vattenflöde i ett poröst medium med känd tvärsnittsarea. Utifrån sina 

försök formulerade han det som senare kommit att kallas Darcys lag (Ekvation 1).  

𝑄 =  −𝐾𝐴
𝑑ℎ

𝑑𝐿
     Ekvation 1. 

Där  Q är grundvattenflödet [m
3
/s] 

K är hydraulisk konduktivitet [m/s] 

A är tvärsnittsarean [m
2
]  

h är total potential i y-led mellan två punkter(tryck och lägespotential) [m] 

L är sträckan i x-led mellan två punkter [m] 

Antaganden för att Darcys lag ska vara giltig är att i) jorden är vattenmättad, ii) 

vattenflödet är laminärt, iii) vattenflödet är konstant och att iv) kornstorleken i det 

porösa mediet är liten. När Darcys lag formuleras för tredimensionella förhållanden och 

kombineras med principen om massbalans erhålls en ekvation av grundvattenflöde i de 

tre dimensionerna x, y och z, se Ekvation 2 (Harbaugh, 2005).  

𝜕

𝜕𝑥
(𝐾𝑥

𝜕

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝐾𝑦

𝜕

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝐾𝑧

𝜕

𝜕𝑦
) + 𝑊 = 𝑆𝑠

𝜕ℎ

𝜕𝑡
  Ekvation 2. 

Där  Kx, Ky och Kz, är hydraulisk konduktivitet i x, y och z-led [m/s] 

h är totalpotential [m] 

W är volymetrisk förändring per volymsenhet, där W<0 representerar ett 

nettoutflöde och W>0 är nettoinflöde till systemet [1/s] 

Ss är specifik magasinskoefficient [1/m] 

t är tid [s] 

2.3 Transportprocesser 

Hur ett ämne sprids i mark och vatten styrs bland annat av hur genomsläpplig marken 

är, hur ämnet löser sig i vatten och hur väl ämnet binder till jordpartiklar. Hur 

jordlagerföljden är på en plats påverkar spridningen i mark och grundvatten. Spridning i 

genomsläppliga jordar som sand och grus medför generellt allvarligare konsekvenser än 

spridning i mindre genomsläppliga jordar som lera eller morän. Även djupet på 

jordlagret ned till berggrunden påverkar spridningen. Tunna och genomsläppliga 

jordlager medför allvarligare konsekvenser (Kemikalieinspektionen, 2013). 

Flera processer påverkar transport och spridning av kemiska ämnen i grundvatten. 

Dessa processer är diffusion, advektion, dispersion, sorbtion och reaktion (Fetter, 2001). 

Diffusion är en process där lösta joner och molekyler i vattnet rör sig från områden med 

högre koncentration till områden med lägre koncentration (Fetter, 2001). Advektion 

betyder att kemiska ämnen transporteras med grundvattnets flöde och följer dess 

medelporhastighet. Advektionen påverkas av grundvattenflödet tillsammans med den 

effektiva porositet i marken (Fetter, 2001). Dispersion betyder att koncentrationen av 
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kemiska ämnen i förorenat grundvattnet späds ut av rent omgivande grundvatten, 

eftersom porhastigheten varierar i marken. Dispersion kan delas i longitudell, 

horisontell och horisontal dispersion (Fetter, 2001). Sorption innebär att föroreningarna 

adsorberas eller desporberas till eller från ytor i marken, och därmed fördröjer delar av 

spridningsplymen (Fetter, 2001). Dessa ytor är främst ytor på materialet i jorden, varför 

sorptionen varierar i olika material som har ytormängd. Koncentrationen av andra 

kemiska ämnen (t.ex järn och organiskt kol) kan påverka den elektrostatiska kraften och 

ha olika stark sorption. Reaktion innebär att koncentrationen av ett ämne minskar, 

genom biologiska nedbrytning, kemiska reaktioner eller radioaktiv halvering.  

För fördelningen mellan jord och vatten används begreppet relativ adsorption (Kd), som 

är en fördelningskoefficient, se Ekvation 3 (Johnsson et al., 2007). 

 

𝐾𝑑 =  
𝑔 𝑃𝐹𝑂𝑆 × 𝑘𝑔−1 𝑖 𝑗𝑜𝑟𝑑

𝑔 𝑃𝐹𝑂𝑆 × 𝐿−1 𝑖 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
=

𝑐𝑚3

𝑔
   Ekvation 3. 

 

Om Kd-koefficienten divideras med andelen organiskt kol fås fördelningen av 

föroreningen mellan jord med organiskt kol och vatten (Koc) som vanligen används för 

att mäta adsorption i jord (Schwarzenbach et al., 2003). 

Fördröjning genom sorbtion kan beräknas genom att multiplicera grundvattnets 

hastighet med retardationsfaktorn R, se Ekvation 4 (Bouwer, 1991).   

 

𝑅 = 1 +
𝑝𝑏

𝑛
𝐾𝑑    Ekvation 4. 

 

Där  R är retardationsfaktorn [-] 

pb är torrvikt på jordarten [g/cm
3
] 

n är porositet [-] 

Kd är distributionskoefficient mellan förorening i jord och vatten [cm
3
/g] 

2.4 Hydrologisk modellering och transportmodellering 

En modell syftar till att vara en representation av ett verkligt system. För att kunna 

förutsäga transport av föroreningar måste först en strömningsmodell skapas, som 

beskriver hydrologin och hydrogeologin (Naturvårdsverket, 2007). När en modell ska 

representera ett hydrologiskt system utvecklas först en konceptuell modell, som tar 

hänsyn till tidigare undersökningar och fältdata över geologin, grundvattennivåer, 

ytvattenkroppar och naturliga vattendelare (Fetter, 2001). Den konceptuella modellen 

begränsas därför av mängd tillgänglig fältdata, men trots obegränsad tillgång på fältdata 

kommer den konceptuella modellen aldrig att kunna beskriva alla detaljerna i det 

verkliga systemet (Fetter, 2001). Den konceptuella modellen måste förenklas både 

rumsligt och parametermässigt. Utifrån den konceptuella modellen kan sedan en 

matematisk modell utvecklas. I den matematiska modellen kommer även förenklingar 

att ske (Knutsson & Morfeldt, 1995). Den matematiska modellen simulerar 

grundvattenflödet genom att lösa ekvationer som Darcys lag (Ekvation 1) eller 

grundvattenekvationen (Ekvation 2). Den matematiska modellen måste kalibreras och 
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valideras, och en känslighetsanalys bör genomföras för att kvantifiera 

osäkerhetsnivåerna i modellen (Naturvårdsverket, 2006). Kalibreringen kan ske 

manuellt eller med hjälp av ett automatiserat program för parameteruppskattning (t.ex. 

Parameter Estimation Code, PEST), där parametrarna ändras tills de producerar resultat 

av grundvattennivåer som överensstämmer med verkligheten.  

Den matematiska flödesmodellen följs därefter av en transportmodell, för modellering 

av föroreningstransport (Naturvårdsverket, 2007). I transportmodellen löses ekvationer 

för ändring i koncentration i grundvattnet, baserat på ekvationer för advektion, 

dispersion, sorption och reaktion.  

2.4.1 MODFLOW 

MODFLOW är en numerisk grundvattenströmningsmodell som har utvecklats av U.S. 

Geological Survey, USGS (Harbaugh, 2005). Det är ett utbrett och allmänt vedertaget 

hydrogeologiskt modelleringsverktyg (Kresic, 1997). MODFLOW kan användas för att 

öka förståelsen för lokala hydrogeologiska förhållanden och för att förutse effekter av 

förändringar i grundvattensystemet, som exempelvis anläggning av nya vattentäkter.  

MODFLOW är uppbyggd av ett tredimensionellt rutnät där flödet från en nod i centrum 

av cell kan ske till de sex intilliggande cellernas noder (Figur 2). Programmet bygger på 

olika moduler som huvudprogrammet anropar vid grundvattensimuleringar. En modul 

är en del av programmet som simulerar en enskild aspekt av hela modellsimulationen. 

River-modulen simulerat exempelvis effekter av vattendrag, och Well-modulen 

simulerar grundvattentäkternas effekt på grundvattenytan. De fristående modulerna är 

fria att kombinera utifrån vad som önskas att modellera. 

 

Figur 2 En schematisk hydrogeologisk modell i MODFLOW med fem lager. MODFLOW är uppbyggd av 

ett tredimensionellt rutnät där flödet från en nod i centrum av cell kan ske till de sex intilliggande 

cellernas noder. Figur från Harbaugh (2005). 
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Grunden i MODFLOW är att försöka lösa grundvattenekvationen (Ekvation 2). Att lösa 

grundvattenekvationen analytiskt är endast möjligt i väldigt enkla system. I mer 

komplexa system behövs därför flera numeriska metoder för att få fram en approximativ 

lösning. I MODFLOW används den finita differensmetoden för att generera dessa 

lösningar (Harbaugh, 2005). Dessa beräkningar kan dock inte lösas enskilt, utan måste 

kombineras vid varje tidssteg. Flödet mellan cellerna beräknas med hjälp av 

grundvattenflödesekvationen, grundvattennivån, den hydrauliska konduktivitet samt 

med randvillkor. Randvillkor, antingen fysiska eller hydrauliska, behövs för att kunna 

lösa grundvattenflödesekvationen. Fysiska randvillkor är rent fysikaliska gränser för 

grundvattensystemet, exempelvis grundvattendelare och sjöar. Hydrauliska randvillkor 

är till exempel strömningslinjer. Vid numerisk modellering i MODFLOW finns tre 

kategorier av randvillkor 

1. Specificerad hydraulisk potential (Dirichlet) är en konstant totalpotential vid 

randen och den är oberoende av den övriga delar av modellen. Ett exempel är 

det s.k. Constant-head paketet (CHD) i MODFLOW. 

2. Specificerat flöde (Neumann) är en bestämd potentialgradient vid randen. 

Exempel är Recharge (RCH), Evapotranspiration (ET) och Well (WEL) 

paketen. 

3. Potentialbetingat flöde (Cauchy) är en kombination av de två övre randvillkoren. 

Exempel är Stream (STR) eller River (RIV) paketen.  

I modellen beräknas även en vattenbalans för använder in- och utgående vatten för olika 

randvillkor. En stor skillnad mellan in- och utgående vatten för modellen visar att något 

i modellen inte fungerar ordentligt. Skillnaden, kallad diskrepans (D) mellan det totala 

in- och utgående vattnet beräknas procentuellt (Ekvation 5). Diskrepansen bör bara så 

liten som möjligt (Harbaugh, 2005). 

𝐷 =
100(𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑖𝑛−𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡)

(𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑖𝑛+𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡)/2
    Ekvation 5.  

MODFLOW kan betraktas som en blackbox-modell, där många komplexa beräkningar 

sker samtidigt i flera riktningar, att det inte går att förstå exakt vad som sker i modellen. 

2.4.2 MODPATH och MT3D99 

MODPATH är en partikelspårande modell som beräknar tredimensionella flödesvägar i 

grundvatten utifrån flödesriktningar simulerade i MODFLOW (Pollock, 2012). En 

vattenpartikel placeras i modellen på valfri plats, och partikeln väg beräknas från cell 

till cell tills den stöter på ett randvillkor. MODPATH beräknar även hastigheten för 

vattenpartikeln. MODPATH är integrerad i många grafiska gränssnitt av MODFLOW, 

exempelvis Visual MODFLOW. 

MT3D99 är ett program för tredimensionell modellering för föroreningstransport av 

lösta ämnen i grundvatten (Zheng, 1999). Programmet använder det simulerade flödet i 

MODFLOW och modellerar advektion, sorption, reaktion, dispersion och nedbrytning. 

MT3D99 är integrerad i några grafiska gränssnitt av MODFLOW, exempelvis Visual 

MODFLOW. 
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3 Material och metod 

3.1 Studieområde 

Bredåkradeltat ligger i mellersta Blekinge, strax väster om tätorten Kallinge, som har 

ungefär 4 500 invånare (Figur 3). Många undersökningar har utförts inom 

Bredåkradeltat under 1900-talet, inom både geologi och hydrogeologi.  

 
Figur 3. Översiktskartan visar Blekinges större städer och tätorter samt Bredåkradeltat, beläget strax 

nordost om tätorten Kallinge. 

3.1.1 Historia  

Kallinge i Ronneby kommun har sedan år 1941 tagit sitt dricksvatten från 

grundvattentäkter i Bredåkradeltat, nordväst om Kallinge. Väster om Kallinge ligger 

också Blekinge flygflottilj, F17, där Försvarsmakten har bedrivit verksamhet sedan år 

1944. Inom det yttre skyddsområdet för Brantafors grundvattentäkt ligger en 

brandövningsplats (BÖP), där många lokala, regionala och nationella brandövningar har 

genomförts. Inledningsvis skedde övningarna först på en grusplan, men sedan mitten av 

1990-talet har övningarna ägt rum på en anlagd betongplatta (Figur 4). Övningar har 

även skett på andra platser inom F17s område än den anlagda brandövningsplatsen. 

Från mitten av 1980-talet till år 2003 finns dokumenterad användning av AFFF-skum 

vid brandövningarna vid F17, men användningen innan dess är det okänt vilken typ av 

släckskum som använts. 
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Figur 4. Betongplattan på Blekinge Flygflottilj (F17) där brandsläckningsövningarna har genomförts. 

Under flygplansattrappen finns en brunn som samlar in vatten från betongplattan. Foto: Johan 

Edvinsson. 

Hösten år 2013 provtog Länsstyrelsen vatten från en av grundvattentäkter i Brantafors, 

och de fann höga koncentrationer av PFAS, där koncentrationen av PFOS var 17.000 

ng/l (Andreasson, 2015). Det kan jämföras mot 90 ng/l som åtgärdsgräns för 

dricksvatten för ∑ 7𝑃𝐹𝐴𝑆. Fler provtagningar i grundvattentäkterna samt i den 

närliggande Klintbäcken visade även mycket höga koncentrationer av PFAS. I 

december år 2013 stängdes Brantafors vattenverk ned. Först ett halvår senare användes 

åter de två minst drabbade vattentäkterna, efter installation av kolfilter i vattenverket. 

Kolfilter adsorberar PFAS-molekyler, vilket kan ge en reningsgrad på 99 % 

(Livsmedelsverket, 2014b). Vattenverket stängdes åter i december år 2014, på grund av 

stigande halter av PFAS, då kolfiltren hade blivit mättade (Ronneby kommun, 2014a). 

Länsstyrelsen i Blekinge, Ronneby Miljö & Teknik AB och NIRAS Sweden AB har 

provtagit grundvatten, ytvatten, brunnsvatten och jord över stora delar av Bredåkradeltat 

(Figur 5). Förhöjda PFOS-halter har påträffats i flera olika delar av deltat, med 

koncentrationerna upp till 140.000 ng/l i grundvattnet nära brandövningsplatsen 

(Figur 5).  

De förhöjda halterna i dricksvattnet har orsakat höga halter av perfluorerade ämnen i 

blodet hos barn och vuxna i Kallinge, främst av PFOS och PFHxS (Livsmedelsverket, 

2014a). Det bedöms inte finnas någon risk för akuta hälsoeffekter för människor av att 

dricka det förorenade vattnet, och sjukdomsfall på individnivå kan inte kopplas till 

exponeringen. Däremot kan det på befolkningsnivå inte uteslutas att exponeringen kan 

ge mätbara långsiktiga effekter (Livsmedelsverket, 2014a). Arbets- och miljömedicin i 

Lund har kartlagt Kallingebornas exponering för PFAS. I dagens kunskapsläge är den 

medicinska bedömningen från Arbets- och miljömedicin i Lund att risken är mycket låg 
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att människor kan ha blivit sjuka av att under längre tid har druckit vattnet från 

Brantafors (Ronneby kommun 2014a). 

Figur 5. Uppmätta PFOS-halter [ng/l] i ytvatten (blåa punkter) och grundvatten (bruna punkter) från en 

provtagning av NIRAS i december 2014. Halterna är som högst nära brandövningsplatsen samt öster om 

landningsbanan, vid en gammal brandstation. Ortofoto och höjddata, 2 m raster © Lantmäteriet 

[I2014/00691]. 
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3.1.2 Geologi 

Berggrunden under Bredåkradeltat består av prekambriska urbergarter. Den 

dominerande bergarten är Karlhamnsgranit, en rödaktig grovkornig granitoid med 

massformig struktur (Wiklander, 1973). Berggrunden har även långa och djupa 

sprickzoner i främst nord-sydlig riktning. Dessa sprickzoner har vidgats och fördjupats 

under de kvartära inlandsisarnas eroderande krafter. Idag uppträder de som raka 

sprickdalar. I berggrunden är det även vanligt med ett horisontellt spricksystem, ett så 

kallat bankningsplan (Hebrand, 1978). 

Bredåkradeltat är ett av södra Sveriges större isälvdeltan (14 km
2
) i anslutning till 

Baltiska issjöns högsta kustlinje (HK). Detta har intresserat många kvartärgeologer, som 

utförligt har undersökt deltats uppkomst. Bredåkradeltat är uppbyggt ungefär fem meter 

under HK, och deltats överyta ligger på ungefär 60 meter över havet (m ö.h). Genom 

Bredåkradeltat löper Bredåkraåsen (Figur 6), som länge varit viktigt för 

vattenförsörjningen i Kallinge (Hebrand, 1978).  

 

Figur 6. Jordartskarta över Bredåkradeltat (grönt). Genom deltat löper Bredåkraåsen (mörkgrön 

punktlinje). Området för den hydrogeologiska modellen är markerad i svart fyrkant. Jordarter © SGU 

[I2014/00691]. 
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I stora drag kan jordarterna i Bredåkradeltat delas in i de fem kategorierna morän, 

grovkorniga issjösediment, grovkorniga issälvsediment med åsform, finkorniga 

issjösediment samt organogena avlagringar (Hebrand, 1978). För att förstå 

jordlagerföljerna i Bredåkradeltats är det viktigt att även förstå dess utvecklingshistoria 

av hur deltat avsattes. En sammanfattning av Bredradeltats utvecklingshistoria utifrån 

Hebrand (1978) tolkning finns i Bilaga 1. 

Morän täcker generellt berggrunden i området, med undantag exempelvis för dalen med 

Bredåkraåsen. Där har moränen sköljts bort av isälvens höga vattenflöde. Moränen är 

vanligtvis sandig och siltig samt normalblockrik till blockrik. I de södra delarna av 

Bredåkradeltat är moränen svallad (Hebrand, 1978). Mäktigheten av morän bedöms i 

allmänhet vara låg, cirka 1–3 meter (SGU, 1993). 

I isälvssedimenten med åsform (vanligt kallat rullstensås) består jordmaterialet av sand, 

grus och sten. Materialet är rundat och ofta horisontellt skiktat. I Bredåkradeltat är 

Bredåkraåsen en isälvsavlagring med åsform. Avlagringen ligger direkt på berggrunden 

och i delar av deltat är åskullar synliga (Figur 6) och i andra delar överlagras åskullarna 

av issjösediment (SGU, 2010). Några av åskullarna finns inte längre kvar, då det har 

bedrivits täktverksamhet. 

Issjösedimenten varierar i materialsammansättning, med grus och sand i de övre och 

centrala delarna, samt silt i de distala och undre delarna. Mäktigheterna av 

issjösedimenten varierar beroende på bergdjup, men bedöms i regel vara 10–40 meter 

tjocka (SGU, 2010). I delar av de grova issjösedimenten har täktverksamhet bedrivits.  

De organogena avlagringarna består av olika grader av nedbrutna växtdelar. De 

organogena avlagringarna finns som våtmarker i längre moränpartier, i dödisgropar 

samt i dalar. Även i botten av erosionsrännan som korsar landningsbanan finns 

organiskt material.  

Hebrand (1978) sammanställde jordlagerföljer från markundersökningar av Statens 

väginstitut (1948, 1953, 1955, 1956, 1957), grundvattenundersökningar av Allmänna 

Ingenjörsbyrån (1937, 1941, 1959) samt kompletterade med jordlagerföljer av öppna 

skärningar. Detta samt jordavlagringars morfologi, fördelning och stratigrafi har legat 

till grund för Hebrands jordartskarta och schematiska tvärsnittsmodellen av 

jordlageruppbyggnad med bildningsfaser (Figur 7). En ingående förklaring av 

bildningsmiljöer och avsättningsmiljöer är gjort av Hebrand (1978). 
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Figur 7. Schematiska jordartsmodell över Bredåkradeltat av Hebrand (1978), från väst till öst (överst) 

och norr till syd (underst). Den schematiska modellen är uppbyggd av organogena avlagringar, 

grovkorniga issjösediment, finkorniga issjösediment, grovkorniga isälvssediment med och utan åsform 

samt morän.  

Jordlagerföljder på enskilda platser kan avvika från den schematiska tvärsnittsmodellen 

(Figur 8). I en öppen skärning inom F17 fanns finkorniga issjösediment av varvig silt 

nära markytan, trots att det i den schematiska jordartsmodellen (Figur 7) borde vara 

täckt av grovkorniga issjösediment. 

 
Figur 8. Exempel på den komplexa geologin i Bredåkradeltat. Till vänster i bild: varviga siltlager som 

sluttar kraftigt åt söder med ett övre lager av horisontellt lagrad sand. Till höger i bild: Ett varvigt 

sandlager. Foto: Johan Edvinsson 
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Vid brandövningsplatsen har jordborrningar på maximalt fyra meters djup visat att de 

två översta meterna fyllnadsmaterial består av oftast sten, grus och sand. De naturliga 

jordarterna för de efterföljande två metrarna varierar från sandigt grus till finsand, med 

inslag av ett lager silt. 

3.1.3 Hydrologi och hydrogeologi 

Bredåkradeltat är ett 14 km
2 

stort grundvattenmagasin som tillhör Södra Östersjöns 

vattendistrikt (VISS, 2015). Huvudavrinningsområdet avvattnas till Ronnebyån, via 

Klintabäcken, Sörbybäcken eller Hasselstadbäcken. Hydrogeologin i området är 

undersökt vid ett flertal tillfällen. Hebrand (1978) inventerade grundvattenrör och 

brunnar inom Bredåkradeltat för att med hjälp av topografiska kartor rita en karta över 

grundvattennivåer i Bredåkradeltat. Ett flertal undersökningar har gjorts av geologin och 

hydrogeologin vid Brantafors vattentäkter (Allmänna Ingenjörsbyrån, 1959; 

Vattenbyggnadsbyrån, 1980; Miljö och Vatten Ingenjörerna AB, 1993). 

Grundvattenströmning och föroreningsspridning av urea från landningsbanan har även 

undersökt (SGU, 1993; SGU, 1997; Confortia 1997; Bergman, 1999; SGU 2010). 

Grundvattenmagasinet Bredåkradeltat kan delas in i två olika delmagasin, grovkorniga 

issjösediment eller grovkorniga isälvssediment med åsform. Grundvattenmagasinet är 

en öppen porakvifär, men lokala områden med finkorniga issjösediment kan orsaka 

slutna förhållanden, och artesiska förhållanden kan uppstå av dubbla grundvattenytor 

(Vattenbyggnadsbyrån, 1980; SGU, 2010). Däremot har inte grundvattnet i berggrunden 

studerats specifikt inom Bredåkradeltat. Eftersom det finns flera sprickzoner och 

bankningsplan i berggrunden kan vattentillgången vara hög i dessa, men låg i övriga 

delar av berggrunden (Hebrand, 1978). 

För de grovkorniga issjösedimenten uppskattas uttagsmöjligheterna vara 1–5 liter per 

sekund, och i de grovkorniga isälvssedimenten med åsform bedöms uttagsmöjligheterna 

vara 5–25 liter per sekund (Figur 9). Intill Ronnebyån bedöms uttagsmöjligheterna vara 

så höga som 25–125 liter per sekund på grund av inducerad infiltration från ån.  
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Figur 9. Grundvattenkarta över Bredåkradeltat som visar uttagsmöjligheter. I Bredåkraåsen bredvid 

Klintabäcken finns goda uttagsmöjligheter och vid Ronnebyån finns mycket goda uttagsmöjligheter, tack 

vare inducerad infiltration. En rörlig grundvattendelare korsar landningsbanan.  Grundvatten © SGU 

[I2014/00691]. 

Årsmedelnederbörden (P) var 661 mm mellan år 1980-2002 och årsmedeltemperaturen 

(T) 7,3 °C, se Bilaga 2 (SMHI Luftwebb, 2015). Årsmedelavdustningen (E) beräknades 

till 431 mm enligt Tamms formel 221,5 + 29T, där T är årsmedeltemperaturen (Tamm, 

1959). Årsmedelgrundvattenbildningen beräknades till 228 mm, efter 

årsmedelnederbörd (661 mm) minus årsmedelavdunstningen (221,5 + 29*7,3 = 433). 

SGU (1996) kommer också fram till samma mängd medelgrundvattenbildning. SGU 

beräknade även en minsta grundvattenbildning till 93 mm per år och en största 

grundvattenbildning till 413 mm per år. Utifrån den uppskattade storleken på 
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Klintabäckens avrinningsområde, 6.3 km
2
, kan den dagliga grundvattenbildningen 

beräknas till 3.964 m
3
 per dag (SGU, 1996). 

Inom grundvattenmagasinet Bredåkradeltat har grundvattenuttag skett under längre tid. 

Brantaforstäkten, som ligger i deltats östra del, förser Kallinge och delar av Ronneby 

med dricksvatten. Täkten består av flera grundvattentäkter, benämnda G1–G7 (Figur 9). 

Den första täkten G1 anlades år 1941. Mellan år 2011 och 2013 var fyra av Brantafors 

täkter, G4–G7, i bruk (Figur 10). I slutet av år 2014 stängdes Brantafors vattenverk på 

grund av stigande halter av PFAS, och Kallinge får nu sitt dricksvatten från vattenverket 

i Kärragården (Ronneby kommun, 2014a). Det finns ett yttre och inre skyddsområde 

med skyddsföreskrifter för Brantafors vattentäkter (Allmänna Ingenjörsbyrån, 1974). 

Brandövningsplatsen vid F17 ligger precis innanför det yttre skyddsområdet  

Strax söder om Sänksjön har även tre grundvattentäkter funnits (Figur 9), vars vatten 

har används för produktionen vid Cascades Djupafors kartongfabrik. Grundvattentäkt 

var i bruk från år 1938 till juni 2014 när fabriken gick i konkurs. (Andersson, 2015). 

Uttagsmängderna varierade under åren. Mellan 1961 och 2013 användes 1.000–1.800 

m
3
/dygn (WSP, 2014), och mellan 2008–2013 användes i genomsnitt 1.139 m

3
/dygn 

(Figur 10). Ungefär 40 % av mängderna togs från grundvattenmagasinet och 60 % 

utgjordes av inducerat ytvatten från Sänksjön. Grundvattenytan påverkades inte längre 

bort än 100–150 meter från täkterna (Vattenbyggnadsbyrån, 1980).  

Den totala uttagsmängden från grundvattentäkterna inom Klintabäckens 

avrinningsområde uppgavs vara 3.500–4.000 m
3
/dygn under 1970-talet, vilket 

uppskattas kunna överstiga den naturliga grundvattenbildningen. Resterande vatten 

tolkas att komma från inducerat vatten från Ronnebyån (Vattenbyggnadsbyrån, 1980). 

Data över uttagsmängder från 2011–2013 visar att den totala uttagsmängden var 2.500–

4.000 m
3
/dygn (Figur 10). Sedan både Djupafors och Brantafors vattentäkter togs ur 

bruk har vattenståndet stigit i delar av Klintabäckens avrinningsområde. Enligt Kent 

Broström på Ronneby Miljö & Teknik (personlig kommunikation, 2015-02-03) brukar 

Klintabäcken vara torr under somrarna, men hade rinnande vatten hela sommaren år 

2014. Håkan Johansson på Fortifikationsverket (personlig kommunikation, 2015-04-17) 

berättade att vattennivån i Sänksjön april 2015 var ungefär 1–2 meter högre än 

vanligtvis. 

Eftersom det är oklart hur avstängingen av både Brantafors och Cascade Djupafors 

vattentäkt förändrar grundvattennivåerna inom Bredåkradeltat kommer detta att 

undersökas i den hydrogeologiska modellen. 
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Figur 10. Uttagsmängderna vid vattentäkterna inom Klintabäckens avrinningsområde. Uttagsmängderna 

varierar kraftigt mellan åren 2011 till 2013. Den totala uttagsmängden varierar mellan 2.000 och 4.000 

m
3
/dygn. Grundvattentäkterna position kan ses i Figur 15. Data från Ronneby Miljö & Teknik och WSP 

(2014). 

De ytvattenförekomster som finns inom Bredåkradeltat är Sänksjön, Vassasjön, 

Klintabäcken och Hasselstadsbäcken (Figur 5). Sänksjön är en dödisgrop som saknar 

ytvattentillflöde eller utlopp, och dess omsättning regleras av nederbörd, avdustning och 

grundvattnets in- och utflöde. En uppskattad vattenföring i Klintabäcken var i maj år 

1974 cirka 5 liter per sekund cirka 700 meter uppströms från grundvattentäkt G2. 

Vattenföringen minskade närmre grundvattentäkt, för att helt försvinna 50 meter från 

grundvattentäkten. (Allmänna Ingenjörsbyrån, 1974). Det tyder på att bäckens vatten 

infiltreras mot täkten, något som även bör kunna ske vid övriga grundvattentäkter längs 

Klintabäcken. Bäcken kan omväxlande vara torr eller ha mindre vattenflöde, och 

följaktligen antingen leder bort grundvatten eller utgör ett tillskott till grundvattnet 

(SGU, 1993). Vid fältbesöket (se avsnitt 3.1.4) mättes vattenföringen i Klintabäcken, 

som var 75 liter per sekund vid Cascade Djupafors vattentäkter och var 160 liter per 

sekund vid mynningen till Ronnebyån. 

Hasselstadsbäckens början är i isälvrännan öster om landningsbanan, och bäcken leds in 

i ett rör under landningsbanan och mynnar ut väster om landningsbanan, där den sedan 

rinner åt sydväst (Figur 5). Håkan Johansson på Fortifikationsverket (personlig 

kommunikation, 2015-04-17) berättade att röret under landningsbanan inte har varit tätt, 

och att grundvatten därför läckt in i röret. Efter att ett nytt rör anlades bildades en 

mindre sjö öster om landningsbanan. Det är dock oklart om det bara är det täta röret 

eller det generellt höga grundvattenvattenståndet har orsakat bildningen av sjön. 
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Figur 11. Vattenföringen i Klintabäcken varierade mellan 75 och 160 liter per sekund vid fältbesök 2015-

04-17. Fotot är taget mellan G3 och G6 (Figur 9). Foto: Johan Edvinsson 

Grundvattenströmningen påverkas lokalt av uppstickande berg- och moränpartier, men 

grundvattennivåerna följer generellt lutningen på markytan (Hebrand, 1978). 

Grundvattentäkterna har även påverkat grundvattenströmningen lokalt runt täkterna, där 

en sänkningstratt formas i grundvattnet(Vattenbyggnadsbyrån, 1980). Från Sänksjön 

och söderut bedöms större delen av grundvattenflödet ske i isälvsavlagringen och endast 

en mindre del avvattnas till Klintabäcken (SGU, 1993). 

Höjden på grundvattenytan i Bredåkradeltat varierar ungefär med en meter under ett år 

(Nordberg, 1977). Variationerna i grundvattenståndet beror delvis på nederbörd, 

temperatur och uttagsmängder vid vattentäkterna, men också på jordens hydrauliska 

konduktivitet. Uppskattningsvis kan amplituden variera 1,5–2 meter i morän och 0,2–

0,5 meter i det grovkorniga åsmaterialet (Hebrand, 1987). Uppmätta grundvattennivåer 

år 2005–2015 i Ronneby kommuns observationsrör längs Klintabäcken visar att 

nivåerna varierar över tid (Figur 12). Samtliga observationsrör ligger i eller intill 

isälvsmaterial, och därför är variationerna begränsade. Samtliga rör förutom rör 18 och 

21 ligger nära grundvattentäkter. Grundvattennivåerna i dessa två observationsrör 

speglar tydligare de naturliga variationerna av grundvattennivåerna. För dessa rör är 

grundvattenståndet högst i april och lägst i oktober (Bilaga 3).  
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Figur 12. Grundvattennivåer i kommunens observationsrör mellan 2005 och 2015. Grundvattennivåerna 

varierar över tid och med avstånd till grundvattentäkterna. Höjden för de enskilda observationsrören 

spelar deras position i landskapet. Grundvattentäkterna positioner kan ses i Figur 15. Under några 

månader år 2008 och 2009 saknades data. Data från Ronneby Miljö & Teknik. 

Den hydrauliska konduktiviteten varierar i området. Runt flygplatsen, i det grovkorniga 

issjömaterialet, har den hydrauliska konduktiviteten beräknats till ungefär 2 × 10−4 m/s 

av Fortifikationsverket (Bergman, 1999). Nära Brantafors vattentäkt, i det grovkorniga 

isälvsedimentet med åsform, har den hydrauliska konduktiviteten beräknats vara från 

2 × 10−3 m/s till 2 × 10−4 m/s (Vattenbyggnadsbyrån, 1980). Det gjordes genom 

kvoten mellan kornstorleksfraktionerna 
∆60𝑚𝑚

∆10𝑚𝑚
, genom den empiriska ekvationen av 

Hazens (1892). 

Bredåkradeltats genomsläppliga jordarter av sand och grus gör att risken för infiltration 

av föroreningar till grundvattnet är förhållandevis stor, där ett utsläpp av förorening 

relativt snabbt kan nå grundvattnet. Föroreningar från flyg- och flottiljområdet utgör en 

risk för grundvattentäkterna i Brantafors (SGU, 1993). SGU (1997) gjorde en enkel 

grundvattenmodellering för spridning av urea från landningsbanorna, där de kom fram 

till att kvävefixeringen av urea förhindrade någon längre spridning. 

3.1.4 Fältbesök och fältmätningar 

Vid fältbesök 14–17 april 2015 undersöktes brandövningsplatsen och dess omgivande 

område visuellt, nivåer i grundvattenrör uppmättes (Bilaga 6) och vattenföringen i 

Klintabäcken uppmättes. Grundvattennivåerna uppmättes med ett klucklod och 

vattenhastigheten i mättes i Klintabäcken med flödesmätaren General Oceanics 

Flowmeter 2030 (Figur 11). Djup och bredd på Klintabäcken samt vattenhastigheten 
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användes för att beräkna vattenföringen. Vid utloppet till Ronnebyån var Klintabäcken 

1,8 meter bred, 0,3 meter djup och hade ett vattenflöde på ungefär 160 liter per sekund. 

Vid Cascade Djupafors vattenverk var Klintabäcken 1,2 meter bred, 0,3 meter djup och 

hade ett vattenflöde på ungefär 75 liter per sekund. Mätningen skedde under den period 

på året då grundvattenståndet är som högst, och även flödet i Klintabäcken borde vara 

som störst. Det hade regnat dagarna innan mätningen, vilket också bidrog till de höga 

mätvärdena. 

3.2 Hydrologisk konceptuell modell 

Den hydrogeologiska modellen över Bredåkradeltat skapades i programvaran Visual 

MODFLOW Classic, från Schlumberger Water Services. Det är ett grafiskt gränssnitt 

för att visualisera och därmed underlätta användandet av MODFLOW, som i grunden är 

en datorkod som löser grundvattenekvationen (Ekvation 2) med hjälp av randvillkor. 

Grundvattnet simulerades med MODFLOW-2000. Bearbetning av inputdata till Visual 

MODFLOW Classic gjordes med Microsoft Excel och ArcGIS 10.2. Programvaran 

Visual MODFLOW Classic användes då den kan modellera grundvattenflöden och 

transport av föroreningar i grundvatten, samt eftersom den är användarvänlig och sedan 

tidigare använts av NIRAS danska kontor. 

En hydrogeologisk konceptuell modell i Visual MODFLOW skapades utifrån den 

konceptuella jordartsmodellen av Hebrands schematiska tvärsnitt och längdprofiler 

genom Bredåkradeltat (Figur 7). Modellområdet valdes för att inkludera Ronnebyån, 

Hasselstadsbäcken samt Klintabäckens avrinningsområde(Figur 9). Den delen av 

avrinningsområdet som ligger norr om Sänksjön. Den norra delen av avrinningsområdet 

exkluderades eftersom den har få observationspunkter för grundvatten och inte är 

intressant ur spridningssynvinkel från brandövningsplatsen och landningsbanan. Öster 

om Ronnebyån samt i modellområdets södra del, inaktiverades cellerna då att dessa 

områden inte var intressanta ur spridningssynpunkt eller för att de saknade 

grundvattenobservationsrör. 

Modellen byggdes av fyra lager av grovkorniga issjösediment i lager 1, finkorniga 

issjösediment i lager 2, morän i lager 3 och berggrund i lager 4 (Figur 13). Det 

tredimensionella rutnätet byggdes med 300 rader, 300 kolumner och 4 lager, med en 

cellstorlek på 10*10 meter. Storleken på cellerna valdes för att begränsa körtiden för 

modellen, men gav ändå detaljrikedom som behövs vid transportmodelleringen i 

MT3D99.  

Egenskaperna hos lagren anpassades lokalt för att efterlikna jordartskartan (Figur 6) och 

jordartsmodellen (Figur 7) Det illustreras i Figur 13 och Figur 14, där det översta lagret 

av morän visas i blått och isälvsedimentet i grönt. Utbredningen av isälvsmaterial 

gjordes för att efterlikna området med uttagsmöjligheter 5-25 liter per sekund i Figur 9. 

Ett lokalt område (vitt) vid brandövningsplatsen anpassades för att förbättra den 

simulerade grundvattenytan lokalt, med en lägre hydraulisk konduktivitet än det 

orangea lagret (Figur 14).  
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Figur 13. Tvärsnitt av en del av modellen i Visual MODFLOW. Modellen har fyra lager, och består av 

300 rader och 300 kolumner. För tvärsnittets läge i kartan, se Figur 14. 

 

Figur 14. Figuren visar jordarter i lager 1 ovanifrån för modellen i Visual MODFLOW. Ett lokalt 

område (vitt) vid brandövningsplatsen har anpassats för att förbättra den simulerade grundvattenytan 

lokalt. Koordinatsystemet anger metrar, och är skapade lokalt för modellen. För visualisering av de fyra 

olika lagrens uppbyggnad längs tvärsnittlinjen, se Figur 13. 
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Markytan för lager 1 baserades på rasterdata från Lantmäteriets höjdmodell (2*2 meter), 

men cellstorleken minskades till 5*5 meter och konverterades till shapefiler för punkter 

för att Visual MODFLOW inte kunde hantera ett så högt antal punkter. I Visual 

MODFLOW användes punkterna för att interpolera en yta genom metoden Nearest 

Neighbour. 

Ytan för berggrunden baserades på rasterdata från SGUs jorddjupsmodell (50*50 

meter), som bygger på interpolerad data från jorddjupsuppgifter från brunnar, 

borrningar, seismiska sonderingar och uppgifter om berg i dagen (Bilaga 4). 

Jorddjupsmodellen är väldigt generaliserad. Mark & Vatten (1993) undersökte djupet 

till berggrunden i området nära Brantaforstäkterna genom slagsonderingar och deras 

resultat stämmer bra in med djupet till berggrund i jorddjupsmodellen. Rasterdatan 

konverterades till shapefiler med punkter för att Visual MODFLOW skulle kunna 

hantera data. I Visual MODFLOW användes punkterna för att interpolera en yta genom 

metoden Nearest Neightbour. Botten på bergrundmodellen sattes till 30 meter under 

berggrundsytan, för att skapa ett lager där transmissiviteten är konstant.  

Lagret med morän (lager 3) användes ytan på berggrunden som grund för att sedan 

addera 2 m, som antas vara överytan på moränlagret. Moränlagret antogs vara konstant 

över hela modellen, förutom vid rullstensåsen där moränlagret antas saknas, samt de 

områden där morän en ytjordart. Där tilldelats egenskaper för moränen i lager 1 och 

lager 2.  

Zonen mellan markytan och moränytan separerades i två delar, en övre grovkornig 

issjöavlagring av sand och grus (lager 1) samt en undre finkornig issjöavlagring av silt 

(lager 2).  

3.3 Hydrologisk numerisk modell 

Den numeriska modellen hade den konceptuella modellen som grund. Den numeriska 

modellen skapades som en statisk modell där nederbörd, evapotranspiration, uttag vid 

grundvattentäkter och flöden och nivåer i ytvatten var konstanta över tid. En statisk 

modell kräver mindre data och är bättre lämpad för att skapa hydrologiska balanser och 

få konvergens i modellen jämfört med en dynamisk modell. 

3.3.1 Parametervärden 

En numerisk flödesmodell kräver att alla celler i modellen har parametrarna hydraulisk 

konduktivitet i tre riktningar (Kx, Ky, Kz), specifik magasinskoefficient (Ss), 

vattenavgivningstal (Sy) samt effektiv (ne) och total porositet (ntotal). Parametervärdena 

(Tabell 1) innan kalibrering samlades in från olika litteraturkällor och undersökningar 

(Bilaga 5), där störst del var från SGU (1997) eftersom deras hydrogeologiska 

enlagersmodell är inom samma område och bör ge en bra grund för kalibreringen.  
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Tabell 1. Hydrologiska parametervärden som användes i modellen innan kalibrering. Parametervärdena 

är hydraulisk konduktivitet (Kx,Ky,Kz), specifik magasinskoefficient (Ss), vattenavgivningstal (Sy), effektiv 

porositet (ne) och total porositet (ntotal). Värdena kommer från olika källor (Bilaga 5).  

 Grovkornig 

issjöavlagring 

(sand och grus) 

Finkornig 

issjöavlagring 

(silt) 

Isälvsavlagring 

(sand, grus, sten) 

Morän 

(sandig) 

Berggrund 

(granit) 

Färg Orange Gul Grön Blå Röd 

Kx [m/s] 1,9 × 10−4 9,9 × 10−5 9,2 × 10−3 2 × 10−6 1,31 × 10−7 

Ky[m/s] 1,9 × 10−4 9,9 × 10−5 9,2 × 10−3 2 × 10−6 1,31 × 10−7 

Kz[m/s] 1,9 × 10−5 9,9 × 10−5 9,2 × 10−4 2 × 10−7 1,31 × 10−7 

Ss [1/m] 1,05 × 10−5 9,82 × 10−4 1,63 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−6 

Sy [-] 0,25 0,21 0,22 0,16 0,001 

ntotal [-] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,005 

ne [-] 0,2 0,15 0,25 0,1 0,01 

De hydrauliska konduktiviteterna (Kx, Ky, Kz) kalibrerades manuellt för att reproducera 

de observerade grundvattennivåerna. Målet var att det normaliserade kvadratiska 

medelvärdet (nRMSE) skulle uppnå 5 %, eftersom det uppnår utvärderingsresultatet 

”Good” i Henriksen et al. (2003), samt efter vägledning av A Korsgaard Ludvigsen på 

NIRAS i Danmark (personlig kommunikation, 2015-04-24). Efter kalibreringen gjordes 

en känslighetsanalys, där olika hydrauliska konduktiviteter prövades för de olika 

jordarterna (Tabell 2). De olika hydrauliska konduktiviteterna utvärderades efter 

nRMSE samt diskrepans för simuleringen, där massbalanser med ett diskrepansvärde 

under 1 % ansågs vara Bra, under 5 % ansågs vara Godtagbar, och över 5 % ansågs vara 

Dålig. 

Tabell 2. Parametervärden av hydraulisk konduktiviteter(Kx,Ky,Kz) som testades vid känslighetsanalysen. 

Enheter Ökad hydraulisk konduktivitet 

(Kx, Ky, Kz) 

Minskad hydraulisk konduktivitet 

(Kx, Ky, Kz) 

Grovkornig issjösediment 2 × 10−3 2 × 10−5 

Finkornig issjösediment 1 × 10−6 8 × 10−6 

Grovkornigt isälvsediment 5 × 10−3 5 × 10−5 

Morän 2 × 10−5 2 × 10−7 
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3.3.2 Randvillkor 

Randvillkor valdes för att så gott som möjligt efterlikna de ytliga fysikaliska gränserna 

för grundvattensystemet inom området. Ytvattenkontakterna (Sänksjön, Ronnebyån, 

Klintabäcken och Hasselstadsbäcken) valdes därför som randvillkor i lager 1 (Figur 15). 

För Sänksjön, Ronnebyån och Hasselstadsbäcken användes randvillkoret Constant-head 

(CHD), där den specificerade hydrauliska potentialen bestämdes till att vara höjdvärdet 

i den digitala höjdmodellen för ytvattnet, eftersom data över höjd, djup och flöde 

saknades. För Ronnebyån och Hasselstadsbäcken användes höjden på vattendraget 

uppströms och nedströms från den digitala höjdmodellen och däremellan användes 

linjär interpolation av höjden (Figur 15). För Klintabäcken, där mätningar gjorts i fält 

användes randvillkoret Stream (STR). Klintabäcken är längre än vad som specificerades 

i den numeriska modellen, men bara de delarna av Klintabäcken som mättes i fält 

modellerades. Geometrin på bäcken uppströms (1,2 meter bred, 0,2 meter djup) och på 

bäcken nedströms (1,8 meter bred, 0,2 meter djup) specificerads och mellan dessa 

punkter användes linjär interpolation. Den hydrauliska konduktiviteten på botten i 

vattendraget antogs vara 0,01 m/s. Det uppmätta flödet vid fältbesöket (75 liter per 

sekund) angavs som inflöde i punkten uppströms, och utflödet ur randvillkoret bestäms 

av den modellerade nivån på grundvattenytan. Om grundvattenytan överstiger botten på 

bäcken, kommer vattnet att ledas ut ur modellen. Mellan Sänksjön och Ronnebyån 

används randvillkoret Constant head (Figur 15), där det specificerade värdet bestämdes 

efter isolinjerna av grundvattenkartan i Hebrand (1978). Detta gjordes att kompensera 

för att inte hela Klintabäcken finns som randvillkor. 
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Figur 15. Randvillkor i lager 1 i Visual MODFLOW. I modellen användes randvillkoren Constant head 

(röda celler) och Stream (ljusblå celler), och Well (röda kors). Den specificerade höjden (m ö.h) är 

angivet i vit text. För linjer gjordes en linjär interpolation mellan ändpunkterna på linjen. De turkosa 

cellerna modellens södra och östra del är inaktiva celler. Gröna punkter är platser för 

grundvattenobservationer. Koordinatsystemet anger metrar, och är skapade lokalt för modellen.  

Grundvattenbildningen simulerades med randvillkoret Recharge (RCH) i hela det 

översta lagret, och den antogs vara 229 mm/år, i enlighet med tidigare uträkningar och 

värden från SGU (1996). Grundvattenbildningen förutsattes vara konstant över hela 

modellen trots att den troligtvis varierar med olika jordarter, markanvändning och 

vegetationstyp.   

Avdunstning och transpiration modelleras med randvillkoret Evapotranspiration (ET) i 

hela det översta lagret. Om grundvattenytan befinner sig över markytan antas 

evapotranspiration vara lika stor som grundvattenbildningen (229 mm/år). Om 

grundvattenytan är mellan 0 och 3 meter under grundvattenytan är mängden mellan 0 

och 229 mm/år, beroende på djup. 

Uttag från Cascades Djupsfors och Brantafors grundvattentäkter (Figur 9) simulerades 

med randvillkoret Well (WEL). Uttagsmängderna (Tabell 3) antogs vara konstanta, trots 
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variation över året (Figur 10) vilket är enklast för att den statiska modellen att fungera. 

Uttagsmängderna för Cascades Djupafors grundvattentäkter är baserade på data från 

WSP (2014), och de tre grundvattentäkterna antogs pumpa lika stora mängder, med en 

totalmängd på 1.200 m
3
/dygn. Uttagsmängderna från Brantafors vattentäkter år 2011–

2014 är uppmätta av Ronneby Miljö & Teknik AB, där dygnsmedelvärdena från den 

perioden användes. Djupet där grundvattenintaget sker i täkterna bestämdes enligt 

uppgifter från Kent Broström på Ronneby Miljö & Teknik (personlig kommunikation, 

2015-02-03), och anpassades för enskilda täkter där bergytan var högre i modellen än i 

verkligheten. Generellt anpassades intaget i täkterna till att ske inom ett 

tremetersintervall. 

Tabell 3. Uttagsmängderna för grundvattentäkterna inom modellområdet som användes till randvillkoret 

Wells. Uppgifter om specifika täkter för Cascades Djupafors täkter saknades. Uttagsmängderna (1200 

m
3
/dygn) antogs vara jämt fördelade över de tre täkterna. För lokalisering av täkterna, se Figur 9. 

Grundvattentäkt 
Uttagsmängder 

[m
3
/dygn] 

Brantafors G2 877 

Brantafors G5 397 

Brantafors G6 642 

Cascades Djupafors B1 400 

Cascades Djupafors B2 400 

Cascades Djupafors B3 400 

 

3.3.3 Numerisk lösningsmetod 

Det finns flera olika lösningsmetoder i Visual MODFLOW, exempelvis PCG, SIP och 

SOR (Schlumberger Water Services, 2006). För modellen användes PCG 

(Preconditioned Conjugate-Gradient). Inställningarna för PCG går att variera under 

simuleringarna, så att om simuleringen har svårt att konvergera går det att ändra några 

av kriterierna för att få konvergens i modellen. Följande startparametrar användes under 

de olika simuleringarna: 

Pre-conditioning method:  Modified Incomplete Cholesky 

Max. outer iterations (MXITER): 10 000 

Max inner iterations (ITER1): 10 

Head change criterion (HCLOSE) 0,001 

Residual criterion (RCLOSE) 0,001 

Damping factor (DAMP)  0,5 

Relaxation parameter (RELAX) 0,5 

Under simulation minskades parametrarna DAMP och RELAX vanligtvis till 0,01-

0,001 och om kriterierna för HCLOSE och RCLOSE då inte uppnåddes minskades 

dessa till 0,01 för att få modellen att konvergera.  

I modellen användes Active Cell Wetting (IWDFLG) för att minska antal torra celler.  
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3.3.4 Transportsimuleringar med MT3D99 och MODPATH 

Föroreningstransport av PFOS modellerades med MT3D99, där en linjär isoterm 

sorption modellerades. Sorptionen modellerades först med värdet 0,44 cm
3
/g som Kd-

värde efter värdet av Ottowa sand i Zareitalabad et al. (2013). Det motsvarar en 

retardationsfaktor (R) på 3,5. Sedan modellerades sorptionen på värdet 0 cm
3
/g, vilket 

motsvarar R=1, vilket medför att föroreningen rör sig med grundvattnets hastighet. 

Ingen kemisk reaktion eller nedbrytning av PFOS modellerades, och tog därför inte 

heller hänsyn till andra ämnen som bryts ned till PFOS som slutprodukt. För den 

longitudella dispersionen användes värdet 1. 

Transporthastigheter av vattenmolekyler beräknades med MODPATH. Vid 

brandövningsplatsen placerades 10 fiktiva vattenmolekyler längs en rak linje i lager 1 

(sand och grus) och lager 2 (silt) för att undersöka skillnaderna mellan hastigheterna i 

de olika lagren från brandövningsplatsen till Klintabäcken. För transporthastigheter av 

PFOS användes Ekvation 4, där retardationsfaktorn multiplicerades med 

transporthastigheten för vattnet från brandövningsplatsen till Klintabäcken.  

En känslighetsanalys gjordes för transportshastigheterna, där olika värden för 

hydraulisk konduktivitet och porositet undersöktes i de två översta lagren i modellen 

(Tabell 4).  

Tabell 4. Känslighetsanalys där minskad och ökad hydraulisk konduktivitet (Kx,Ky,Kz) och porositet (ntotal) 

för de två översta lagren har jämfört med den kalibrerade modellen. 

 

Hydraulisk 

konduktivitet 

(Kx, Ky) [m/s] 

Lager 1 

Hydraulisk 

konduktivitet 

(Kx, Ky)[m/s] 

Lager 2 

Porositet 

(ntotal) 

 [-]  

 

Kalibrerade modellen 2 × 10−4 5 × 10−5 0.3 

Ökad hydraulisk konduktivitet  2 × 10−3 5 × 10−4 0.3 

Minskad hydraulisk konduktivitet 2 × 10−5 5 × 10−6 0.3 

Ökad porositet 2 × 10−4 5 × 10−5 0.4 

Minskad porositet 2 × 10−4 5 × 10−5 0.2 

För beräkning av retardationsvärdet R, se Ekvation 4 specificerades torrvikten för sand 

till 1,7 g/cm
3
, och till 1,3 g/cm

3 
för silt. Kd värdet som användes var 0,44 l/kg för sand 

efter Ottowa sand och för silt användes 0,99 cm
3
/g efter sandy loam i 

sammanställningen av Zareitalabad et al. (2013), eftersom dessa sediment bedömdes 

vara de som mest liknade jordarterna inom studieområdet.  

Transporttiderna för grundvattnet beräknades även manuellt (Ekvation 6), för att 

kontrollera att transporttiderna var inom rimlig storleksordning. Sträckorna som 

transporttiden beräknades manuellt för var från brandövningsplatsen till Klintabäcken 

samt vidare till vattentäkt G6 (Figur 9).  
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𝑡 =
(−𝐾

𝑑ℎ

𝑑𝑥
)

𝑛𝑒×𝑥
     Ekvation 6 

Där  t är transporttiden för grundvatten [s] 

K är den den kalibrerade hydrauliska konduktiviteten [m/s] 

dh/dx är lutningen av grundvattnet från brandövningsplatsen till Klintabäcken [-] 

ne är den effektiva porositeten [-] 

x är sträckan mellan brandövningsplatsen och Klintabäcken [m] 

3.3.5 Observerade grundvattennivåer 

De modellerade grundvattennivåerna jämfördes med observeraed grundvattennivåer 

(gröna punkter i Figur 15). Eftersom uppmätta grundvattennivåerna i tidigare 

undersökningar kommer från flera olika tillfällen samt från tider då grundvattentäkter 

varit aktiva eller avställda, har grundvattenobservationerna sammanställts och bedömts 

efter tillförlitlighet (Bilaga 6). Borrade grundvattenobservationsrör bedömdes ha hög 

trovärdighet, och privata grundvattenbrunnar hade låg eller medelhög trovärdighet, 

beroende på deras position och jordart. De 44 grundvattenobservationer som bedömdes 

ha hög eller medelhög trovärdighet användes i kalibreringen. Fördelningen av 

grundvattenobservationer över det modellerade området är inte jämnt fördelat; flest 

observationer finns längs Klintabäcken medan få observationer finns i södra delen av 

F17. En majoritet av observationerna utfördes under april eller maj månad, varför 

grundvattennivåerna under dessa månader valdes vid observationsrör där det finns flera 

mättillfällen. Vid denna period är grundvattenståndet som högst, varför modellen 

kalibreras för att återskapa dessa förhållanden. 

3.4 Vattenbalans 

I Visual MODFLOW skapades vattenbalanser automatiskt för det modellerade området. 

I vattenbalanserna visas flöden in och ut från de specificerade randvillkoren i modellen.  

Dessa vattenbalanser skiljer sig därför från traditionella vattenbalanser, som oftast utgår 

från ett specificerat avrinningsområde. Därför beräknades manuellt två vattenbalanser 

över Klintabäckens avrinningsområde (6,3 km
2
) separat med vattenbalansekvationen 

(Ekvation 7), i Microsoft Excel, utifrån uppgifter om nederbörd och beräknad 

avdustning år 1980–2002 (Bilaga 2). Den ena vattenbalansen beräknades från perioden 

när grundvattenuttag skedde vid Brantafors vattentäkt, med data från år 1993–2013 och 

Djupafors Cascades grundvattentäkter, med data från år 2011–2013 (Figur 10) samt 

uppgifter om vattenföring i Klintabäcken år 1974. Den andra vattenbalansen utgår från 

perioden när vattentäkterna var ur bruk, år 2014–2015. Vattenföringen i Klintabäcken 

var den uppmätta vid fältbesöket 2015-04-15. Eftersom 𝑄𝐺𝑉 är en term som inte kan 

mätas kommer den delen att anpassa sig efter de andra delarna i för att vattenbalansen 

ska bli balanserad.  
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𝑃 = 𝑄𝑌𝑉 + 𝑄𝐺𝑉 + 𝑄𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 + 𝐸𝑇 + ∆𝑆   Ekvation 7 

 

Där  P är den uppmätta nederbörden [m
3
] 

 𝑄𝑌𝑉 är den uppmätta vattenföringen från Klintabäcken [m
3
] 

 𝑄𝐺𝑉 är grundvattenflöde in/ut från Klintabäckens avrinningsområde [m
3
] 

  𝑄𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 mängden uppmätt grundvatten som extraherades vid 

grundvattentäkterna [m
3
] 

 ET är den beräknade evapotranspiration [m
3
] 

 ∆𝑆 är skillnad i grundvattenmagasinet, och antas vara 0. 

3.5 Masstransport av PFOS 

Eftersom masstransporter i randvillkoret Stream (Klintabäcken) inte går att modellera i 

MODFLOW, beräknads masstransporter av PFOS i Klintabäcken separat i Microsoft 

Excel. Masstransporterna beräknades i tre punkter där koncentrationer av PFOS hade 

uppmätts i ytvatten under december 2014 (Figur 16). Dessa punkter representerar tre 

massflöden av PFOS i ytvatten; i) vatten i Klintabäcken innan vatten från 

brandövningsplatsen når bäcken (110 ng/l), ii) ytvattnet i våtmarken nedströms 

brandövningsplatsen (63.000 ng/l) samt iii) vatten i Klintabäcken nedstöms om 

våtmarken (3.200 ng/l). Punkterna valdes för att skildra hur PFOS-koncentrationen i 

Klintabäcken ökar från 110 till 3.200 ng/l på en 800 meter lång sträcka. 

I dessa tre punkter beräknades vattenflödena per år (Ekvation 8) efter uppmätt 

nederbörd, beräknad avdunstning, uppskattad grundvattenuttag vid vattentäkt, area på 

respektive punkts avrinningsområde samt en uppskattning av fraktionen ytvatten av det 

totala vatten som lämnar avrinningsområdet. Masstransporterna genom varje punkt 

beräknas med Ekvation 9, där det beräknade årliga ytvattenflödet i en punkt 

multiplicerades med den uppmätta koncentrationen av PFOS från december 2014.  
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Figur 16. Masstransport av PFOS undersöktes inom tre områden och provtagningspunkter: våtmarken 

(63.000 ng/l), Klintabäcken uppströms om våtmarken (110 ng/l) samt Klintabäcken nedströms om 

våtmarken (3.200 ng/l). De respektive punkternas ungefärliga avrinningsområden har markerats med 

linje motsvarande färg som punkten. Ortofoto och höjddata, 2 m raster © Lantmäteriet [I2014/00691]. 

𝑄𝑌𝑉  =  (𝐴 × (𝑃 − 𝐸𝑇) − 𝑄𝐷𝑗𝑢𝑝𝑎𝑓𝑜𝑟𝑠 𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟)
𝑌𝑉 

𝐺𝑉+𝑌𝑉
  Ekvation 8 

Där 𝑄𝑌𝑉 är beräknad ytvattenföring per år [m
3
/år] 

 A är uppskattad area för respektive avrinningsområde [m
2
].  

 P är uppmätt årsmedelnederbörd [m/år] 

 ET är beräknad årsmedelevapotranspiration [m/år] 

𝑄𝐷𝑗𝑢𝑝𝑎𝑓𝑜𝑟𝑠 𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 är det uppskattade grundvattenuttaget vid Djupafors 

Cascades grundvattentäkt [m
3
/år] 

 
𝑌𝑉 

𝐺𝑉+𝑌𝑉
 är fraktionen ytvatten av total vattenmängd, som antas vara 0.5 [-] 
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𝑚𝑃𝐹𝑂𝑆   =  𝑄𝑌𝑉 × 𝐶𝑃𝐹𝑂𝑆 𝑌𝑉    Ekvation 9 

Där 𝑚𝑃𝐹𝑂𝑆   är den beräknade massan av PFOS per år [kg/år] 

𝑄𝑌𝑉 är den beräknade ytvattenföring per år [m
3
/år] 

 𝐶𝑃𝐹𝑂𝑆  är uppmätt koncentration av PFOS i ytvatten [kg/m
3
] 
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4 Resultat 

4.1 Grundvattennivåer och flödesriktningar 

De modellerade grundvattennivåerna och grundvattnets flödesriktning illustreras i Figur 

17. Grundvattnet i deltats östra del strömmade mot dalen där Klintabäcken rinner. 

Grundvattnet i den dalen vek sedan delvis av mot grundvattentäkt G5 eller mot G6, för 

att slutligen nå Ronnebyån i öst. Det fanns ett inflöde av grundvatten till Sänksjön från 

alla riktningar, förutom i dess sydöstra del där det fanns ett utflöde mot 

grundvattentäkten B2 och Klintabäcken. Väster om grundvattendelaren (svart linje i 

Figur 17) strömmar grundvattnet åt Hasselstadsbäcken. Från brandövningsplatsen (röd 

rektangel i Figur 17) strömmade grundvattnet i nordostlig riktning, för att sedan vika av 

i dalen med isälvsmaterial där Klintabäcken rinner. 

 

Figur 17. Figuren visar de modellerade grundvattennivåerna (tunna mörklå linjer) med två meters 

intervall och flödesriktningarna (pilar) när vattentäkterna är aktiva. Brandövningsplatsen är markerad 

med en röd rektangel. Tjocka blå linjer är ytvatten. Turkosa celler är inaktiva. Grundvattnet från 

brandövningsplatsen strömmar åt nordost, för att sedan vika av mot sydost i Klintabäcksdalen. 

Grundvattendelaren (svart linje) korsar landningsbanan i höjd med Sänksjön.  
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De kalibrerade hydrauliska konduktiviteterna i modellen avvek lite från ursprungliga 

värden, se differensen i Tabell 5. 

Tabell 5. Hydrologiska parametervärden av hydraulisk konduktivitet (Kx,Ky,Kz) efter kalibrering samt 

differensen jämfört med de ursprungliga värdena [%] 

 Grovkornig 

issjöavlagring 

(sand och grus) 

Finkornig 

issjöavlagring 

(silt) 

Isälvsavlagring 

(sand, grus, sten) 

Morän 

(sandig) 

Berggrund 

(granit) 

Färg Orange Gul Grön Blå Röd 

Kx [m/s] 2 × 10−4 5 × 10−5 1 × 10−4 2 × 10−6 1,3 × 10−8 

Ky [m/s] 2 × 10−4 5 × 10−5 1 × 10−4 2 × 10−6 1,3 × 10−8 

Kz [m/s] 2 × 10−5 5 × 10−6 1 × 10−5 2 × 10−7 1,3 × 10−8 

Differens [%] 105 51 1 100 10 

De beräknade grundvattennivåerna med avstängda vattentäkter stämde jämförelsevis 

bra överens med de uppmätta nivåerna (Figur 18). För de mest trovärdiga 

grundvattenobservationspunkter (44 stycken) var standardavvikelsen 0,14 meter och 

kvadratiskt medelvärde (RMSE) 0,89 meter. Det gav ett normaliserat kvadratiskt 

medelvärde (nRMSE) på 4,36 % och en korrelationskoefficient (R) på 0,985. De största 

avvikelserna var observationerna 103GV, 02GV, 40, 44 och 54, som är fördelade i hela 

modellområdet.  

 
Figur 18. Observerade och simulerade grundvattennivåer i Visual MODFLOW när grundvattentäkterna 

var avstängda. Standardavvikelsen var 0,14 meter och korrelationskoefficienten var 0,985. 

De beräknade grundvattennivåerna för aktiva vattentäkter stämde också jämförelsevis 

bra överens med de uppmätta nivåerna, men var något sämre jämfört med då avstängda. 

För de mest trovärdiga grundvattenobservationspunkterna var standardavvikelsen 0,15 
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meter och RMS 0,95 meter. Det gav ett nRMSE på 4,66 % och en 

korrelationskoefficient på 0,983. De största avvikelserna var fortfarande 103GV, 02GV, 

40, 44 och 54. För observationsrör 11 och 24 sänktes grundvattennivån, eftersom de 

finns intill vattentäkterna G5 och G6. För övriga observationsrör var de modellerade 

grundvattennivåerna samma som när grundvattentäkterna var avstängda. 

Känslighetsanalysen av den hydrauliska konduktiviteten i olika jordarter visade att den 

jordart som påverkade resultatet mest var grovkorniga issjösediment, som återfinns i 

lager 1 (Tabell 6 och Tabell 7). Den hydrauliska konduktiviteten hos grovkorniga 

isälvssedimenten påverkade inte nRMSE, men orsakade problem med massbalansen i 

modellen. De undre lagren av silt och morän hade endast mindre påverkan på resultaten. 

Tabell 6. Känslighetsanalys för de högre hydrauliska konduktiviteterna (Kx,Ky,Kz). Massbalanser med ett 

diskrepansvärde under 1 % ansågs vara Bra, under 5 % ansågs vara Godtagbar, och över 5 % ansågs vara 

Dålig. 

Parameter Hydraulisk konduktivitet 

(Kx, Ky, Kz) 

Normaliserat kvadratiskt 

medelvärde, nRMSE [%] 

Diskrepans för 

massbalans 

Grovkornig issjösediment 2 × 10−3 4,9 Dålig 

Finkornig issjösediment 1 × 10−6 5,3 Godtagbar 

Grovkornigt isälvsediment 5 × 10−3 4,7 Dålig 

Morän 2 × 10−5 6,2 Godtagbar 

Tabell 7. Känslighetsanalys för lägre hydrauliska konduktiviteterna(Kx,Ky,Kz). Massbalanser med ett 

diskrepansvärde under 1 % ansågs vara Bra, under 5 % ansågs vara Godtagbar, och över 5 % ansågs vara 

Dålig. 

Parameter Hydraulisk konduktivitet 

(Kx, Ky, Kz) 

Normaliserat kvadratiskt 

medelvärde, nRMSE [%] 

Diskrepans för 

massbalans 

Grovkornig issjösediment 2 × 10−5 13,0 Dålig 

Finkornig issjösediment 8 × 10−6 4,9 Godtagbar 

Grovkornigt isälvsediment 5 × 10−5 5,6 Dålig 

Morän 2 × 10−7 5,7 Godtagbar 

 

Den modellerade grundvattensänkningen vid grundvattentäkterna var maximalt 2 meter 

precis intill vattentäkterna och sänkningstratten nådde som längst 150 meter från täkten 

(Figur 19). För grundvattentäkterna B1 och G2, som ligger bredvid Klintabäcken 

skapades en mindre sänkningstratt än för övriga täkter. 
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Figur 19. Grundvattensänkningen (röda linjer) vid Djupafors Cascades vattentäkt (överst) och 

Brantafors vattentäkt (underst) och när dessa var aktiva. Sänkningstratten var maximalt två meter djup 

och nådde som längst 150 meter från vattentäkten. 
 

I delar av modellen genererades torra celler i de två översta lagren (Figur 20). Dessa 

celler fanns främst vid högt belägna områden där morän finns i det övre lagret, men 

torra celler fanns även i delar av högt liggande isälvssediment. 
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Figur 20. Figuren visar torra celler (mörkgult) i lager 1. Majoriteten av de torra cellerna är i högt 

liggande områdena. Intill vattendragen (blå linjer) fanns det inga torra celler. Koordinatsystemet anger 

metrar, och är skapade lokalt för modellen. 

4.2 Föroreningstransport 

När föroreningstransport modellerades i MT3D99 med en retardationsfaktor på 1, vilket 

betyder att föroreningen rör sig med grundvattnets hastighet, spreds en föroreningsplym 

med höga koncentrationer (~90.000 ng/l) av PFOS från brandövningsplatsen ned till 

våtmarken och vidare till Klintabäcken (Figur 21). När plymen nådde Klintabäcken 

spreds endast lägre koncentrationer (0–4.000 ng/l) nedströms i Klintabäcksdalen. 

Fronten av föroreningsplymen nådde endast förbi grundvattentäkt G2, oavsett beroende 

på för hur lång tid modellen simulerades.  
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Figur 21. Föroreningsplymen i lager 2 från brandövningsplatsen som modellerats med MT3D99, med 0 

som adsorptionsvärde (Kd), vilket motsvarar en retardationsfaktor på 1. Figuren är tydligast för enbart 

illustrering av spridningen, inte för exakta koncentrationer av PFOS. Tidpunkten för den modellerade 

plymen är 50 år efter utsläpp, det vill säga år 2035. Ljusblå linjer är ytvatten. Koordinatsystemet anger 

metrar, och är skapade lokalt för modellen. 

När föroreningstransport modellerades i MT3D99 med en retardationsfaktor på 3,5 stod 

föroreningsplymen i princip still och spreds inte mer än ett fåtal meter från 

brandövningsplatsen. 

Transporttider för vattenmolekylerna som modellerades i MODPATH beräknades till 

strax under 2 år från brandövningsplaten till Klintabäcken i det övre sandlaget (Figur 

22). Med retardationsfaktorn 3,5 (Ekvation 4) beräknades medeltransporttiden för PFOS 

vara 6 år från brandövningsplatsen till Klintabäcken (Tabell 8).  
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Figur 22. Figuren visar flödeslinjerna (röda linjer) för transport av de tio fiktiva vattenmolekylerna i 

MODPATH från brandövningsplatsen till Klintabäcken (blå linje). Mellan varje svart pil på linjerna var 

transporttiden 100 dagar. 

Känslighetsanalysen visade att en minskad hydraulisk konduktivitet påverkade 

transporttiden mest, då transporttiden förlängdes från sex till 24 år. En ökad porositet 

ökade transporttiden med ungefär ett år, och en minskad porositet förkortade 

transporttiden lika mycket.  
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Tabell 8. Känslighetsanalys av ökad och minskad hydraulisk konduktivitet och porositet för transporttider 

i MODPATH i lager 1 (sand), för grundvatten och PFOS från brandövningsplatsen till Klintabäcken. 

Dessa jämfördes mot den kalibrerade modellen. En minskad hydraulisk konduktivitet påverkade 

transporttiderna mest, med en ökning från sex till 24 år.  

 

Transporttid 

Grundvatten 

[år:dagar] 

Retardationsfaktor 

(R) för PFOS 

[-] 

Transporttid 

PFOS 

[år:dagar] 

Normaliserad 

kvadratiskt 

medelvärde 

(nRMSE) [%] 

Kalibrerad modell 1:305 3,5 6:85 4,5 

Ökad hydraulisk 

konduktivitet  

1:171 3,5 4:360 9,1 

Minskad hydraulisk 

konduktivitet 

7:22 3,5 23:355 17,6 

Ökad porositet 1:305 4,74 8:161 7,6 

Minskad porositet 1:305 2,87 5:41 7,7 

Transporttiderna för vattenmolekylerna i det andra lagret av silt i MODPATH 

beräknades vara 2 år och 187 dagar, och med retardationsfaktorn (Ekvation 4) 

beräknade PFOS kunna nå Klintabäcken efter nästan 13 år (Tabell 9). 

Känslighetsanalysen visade att en minskad hydraulisk konduktivitet påverkade 

spridningarna mest, då transportiderna ökade från 13 år till 42 år (Tabell 9). 

Tabell 9. Känslighetsanalys av ökad och minskad hydraulisk konduktivitet och porositet för transporttider 

i MODPATH i lager 2 (silt), för grundvatten och PFOS från brandövningsplatsen till Klintabäcken. En 

minskad hydraulisk konduktivitet påverkade transporttiderna mest, med en ökning från 12 till 41 år.  

Parameter 

Transporttid 

Grundvatten 

[år:dagar] 

Retardationsfaktor 

(R) för PFOS 

[-] 

Transporttid 

PFOS 

[år:dagar] 

Normaliserad 

kvadratiskt 

medelvärde 

(nRMSE) [%] 

Kalibrerad modell 2:187 5,28 12:319 4,5 

Ökad hydraulisk 

konduktivitet  

1:155 5,28 7:349 9,1 

Minskad hydraulisk 

konduktivitet 

8:70 5,28 41:347 17,6 

Ökad porositet 2:187 7,42 18:34 7,6 

Minskad porositet 2:187 4,2 10:88 7,7 

De manuellt beräknade transporttiderna av grundvattnet utifrån Ekvation 6, var 1 år och 

103 dagar från brandövningsplatsen till Klintabäcken. Det är ungefär 200 dagar mindre 

från vad som beräknades i MODPATH. Transporttiden av grundvatten i isälvsmaterialet 

till vattentäkt G6 beräknades till 19 år.  

För masstransporten av PFOS i ytvatten, utifrån tre uppmätta koncentrationer i ytvatten 

(Figur 16) beräknas 0,1 kg per år passera provtagningspunkten i Klintabäcken med 

koncentrationen 110 ng/l (Tabell 10). Från brandövningsplatsen/våtmarksområdet 

(63.000 ng/l) beräknades 2,65 kg PFOS tillföras till Klintabäcken varje år. I 

Klintabäcken nedströms om våtmarken (3.200 ng/l) beräknades masstransporten av 

PFOS vara 3,55 kg per år.  
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Tabell 10. Årlig masstransport av PFOS beräknade utifrån uppmätta koncentrationer i ytvatten vid tre 

platser; vid brandövningsplatsen/våtmarken, i Klintabäcken uppströms om brandövningsplatsen samt 

nedströms om brandövningsplatsen. Från brandövningsplatsen och våtmarksområdet beräknades 2,65 kg 

PFOS tillföras Klintabäcken varje år. 

 Klintabäcken 

Uppströms 

Brandövningsplats 

/våtmark 

Klintabäcken 

Nedströms 

A [m
2
] 4,8 × 106 2,7 × 105 5,8 × 106 

QYV [m
3
/år] 8,8 × 105 4,2 × 104 1,1 × 106 

CPFOS [kg/m
3
] 1,1 × 10−7 6,3 × 10−5 3,2 × 10−6 

mPFOS [kg/år] 0,1 2,65 3,55 

4.3 Vattenbalans 

Den manuellt beräknade vattenbalansen över Klintabäckens avrinningsområde visade 

att det i genomsnitt fanns ett tillskott av nederbörd på 11.415 m
3
/dygn och att det mesta 

av det vattnet utgick som evapotranspiration (Figur 23 och Figur 24). När 

grundvattentäkterna var aktiva extraherades en tredjedel (1.300 m
3
/dygn) av de 

tillgängliga vattenmängderna vid Cascades Djupafors vattentäkt, och ytterligare en 

tredjedel (1.306 m
3
/dygn) vid Brantafors vattentäkt. I Klintabäcken lämnade 432 

m
3
/dygn avrinningsområdet, och resterande 925 m

3
/dygn lämnade avrinningsområdet 

som grundvattnet.  

 

Figur 23. Den manuellt beräknade vattenbalansen inom Klintabäckens avrinningsområde när 

grundvattentäkterna var aktiva (innan juni år 2014). Mängden utgående grundvatten är dubbelt så stor 

som mängden utgående ytvatten.   

När grundvattentäkterna var avstängda ökade flödet i Klintabäcken, från 432 till 4320 

m
3
/dygn (Figur 24). Det resulterade ett negativt utflöde av grundvatten till 

avrinningsområdet för att vattenbalansen skulle vara balanserad.  
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Figur 24. Den manuellt beräknade vattenbalansen inom Klintabäckens avrinningsområde när 

grundvattentäkterna var avstängda (efter juni år 2014). Klintabäcken står nu för en stor del av de 

utgående vattenmängderna, vilket resulterar i ett negativt utflöde av grundvatten. 

Vattenbalanserna som producerades i MODFLOW visade att vattenflödena i Stream 

leakage (Klintabäcken) minskade när vattentäkterna var aktiva och ökade när 

vattentäkterna var avstängda (Jämför Figur 25 och Figur 26). Det simulerade hur 

Klintabäcken antingen utgör ett tillskott till grundvattnet eller leder bort grundvatten. 

Generellt var volymerna i Stream Leakage och Constant head höga (Figur 25 och Figur 

26) när de jämförs mot Recharge, som är det egentliga vattentillskottet till 

modellområdet.  

Den totala vattenbalansen för båda scenarierna var inte helt balanserade, då utflödet var 

något högre än inflödet. Diskrepansen D (Ekvation 5) för in- och utflöden i modellen 

beräknades till – 2,04 % när vattentäkterna var aktiva och till – 0,61 % när 

vattentäkterna var avstängda. Det innebär att modellen producerade en bättre 

vattenbalans när vattentäkterna var avstängda.  

Mängden vatten som lämnade modellen via Evapotranspiration var minimal, eftersom 

mängden Recharge specificerades utifrån den effektiva nederbörden, som redan hade 

tagit hänsyn till Evapotranspiration.  
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Figur 25. Vattenbalans från Visual MODFLOW över in och utflöden i hela modellområdet när 

vattentäkterna var aktiva. Vattenbalansen var inte helt balanserad, då den hade ett något högre utflöde 

än inflöde. Constant head samt Stream leakage visade höga in- och utvärden. Stream leakage 

(Klintabäcken) har högre inflöde än utflöde, vilket simulerade hur Klintabäcken utgör ett tillskott till 

grundvattnet.  

 

 

Figur 26. Vattenbalans från Visual MODFLOW över in och utflöden ihela modellområdet när 

vattentäkterna var inaktiva. Den totala vattenbalansen var mer balanserad än när grundvattentäkterna 

var aktiva (Figur 25). Constant head visade höga utvärden. Stream leakage (Klintabäcken) har högre 

utflöde än inflöde, vilket simulerade hur Klintabäcken leder bort grundvatten. 
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5 Diskussion 

5.1 Grundvattennivåer och flödesriktningar 

Observerade grundvattennivåer (Figur 17 och Figur 18) har i Visual MODFLOW 

reproducerats med framgång, trots svårigheter att nå konvergens. I sin helhet är de 

simulerade grundvattennivåerna nära de observerade, där nRMSE är 4,36 % och 

korrelationskoefficient är 0,985. Modellens prestanda nådde därmed kategorin Very 

Good, enligt Henriksen et al. (2003). Värdet på korrelationskoefficienten är likartad 

med de från en numerisk grundvattensimulation i en annan kvartär sandakvifär, där 

korrelationskoefficienterna var 0,927 och 0,996 (Szpakowski, 2007). Modellering av 

grundvattennivåerna anses vara lyckade med tanke på det kuperade landskapet, den 

komplexa geologin och den antropogena påverkan genom uttag från grundvattentäkter 

och dränering kring landningsbanan.  

De modellerade flödesriktningarna hos grundvattnet (Figur 17) liknar de 

flödesriktningar som tidigare har modellerats av SGU (1997), och skiljer sig mest 

genom att den här studien har en större detaljrikedom. Detaljrikedomen är viktig för 

modelleringen av föroreningsspridning från små källzoner som brandövningsplatsen. 

Skillnaden i detaljrikedom för modellen i denna studie och modellen i SGU (1997) kan 

studeras genom att se på området vid brandövningsplatsen, där flera 

grundvattenobservationsrör finns. Resultaten av modellerade grundvattennivåer som 

modellerades av SGU (1997) visar endast två till fyra meters grundvattennivåskillnad 

för området där observationsrör 03GV och 05GV idag är placerade. Modellen i denna 

studie visar sju meter grundvattennivåskillnad (Figur 17). Detta kan jämföras med att de 

observerade skillnaderna i grundvattennivåer för rör 03GV och 05GV är hela nio meter. 

Detta exemplifierar att enskilda observationspunkter inte alltid har kunnat reproduceras 

i grundvattenmodellen, trots att modellen i full skala har reproducerat 

grundvattennivåerna bra. I högt belägna områden där morän går i dagen är 

grundvattnets nivå i modellen i princip vid marknivån, vilket inte borde stämma. Det 

har dock inte kontrollerats, eftersom alla grundvattenobservationsrör inom området är 

placerade i issjösedimenten eller isälvsedimenten. 

I modellen strömmar grundvatten från brandövningsplatsen mot nordost till ett 

våtmarksområde, för att sedan nå dalen med isälvsediment där Klintabäcken rinner 

(Figur 17). Denna del av Bredåkradeltat är avgörande för att förstå spridningen av 

PFOS från brandövningsplatsen. Grundvattennivåerna modelleras bäst just i den dalen, 

där grundvattnet är närmre markytan än i övriga delar av deltat. Trots de lyckade 

modellerade grundvattennivåerna är grundvattnets riktning i de sydliga delarna av 

Klintabäcksdalen oväntad. I modellen slutar grundvattnet att strömma huvudsakligen 

parallellt med Klintabäcken när den närmar sig Ronnebyån, där grundvattnet istället 

strömmar åt nordost, mot området mellan grundvattentäkterna G5 och G6 (Figur 17). I 

detta område finns en sänka som ligger något lägre än Klintabäcksdalen, vilket kan vara 

orsaken till att grundvattnet strömmar dit i modellen. Det är ett oväntat resultat, 

eftersom grundvattnet förväntas stanna i isälvsmaterialet med hög hydraulisk 

konduktivitet hela vägen ned till Ronnebyån. Detta kan möjligtvis orsakas av att 
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skillnaden i hydraulisk konduktivitet är för liten mellan det grovkorniga isälvsmaterialet 

och det grovkorniga issjösedimentet för att grundvattnet ska lämna isälvsedimentet. 

Något som stödjer grundvattenströmningen från isälvsmaterialet mot G5 är tre uppmätta 

PFOS-koncentrationer längs Ronnebyån (Figur 5). Den längst norrut har låga PFOS-

koncentrationer på 2,4 ng/l, den längst till öster har 39 ng/l och den längst söderut vid 

täkt G6 har 4.000 ng/l. Det kan indikera att det ändå finns en grundvattenrörelse mot 

den östligaste punkten, där koncentrationen var något förhöjd jämfört med den längst 

norrut.  

Generellt verkar den modellerade grundvattenströmningen vara mer påverkad av 

markytan än berggrundsytan (Bilaga 4), trots att de oftast följer varandra. De 

osäkerheter och förenklingar i SGUs jorddjupsmodell spelar därmed en mindre roll än 

om berggrundsytan var dominerande.  

Den modellerade grundvattendelaren mellan östra och västra delen av deltat (Figur 17) 

påminner om den som tidigare har föreslagits av SGU (1997), men den bör ses som en 

rörlig grundvattendelare som rör sig beroende på årstider, vilket också föreslagits av 

Confortia (1997) och Bergman (1999). Eftersom grundvattenmodellen är en statisk 

modell har en rörlig grundvattendelare inte kunnat reproduceras. Vid fältbesöket 

observerades det att i isälvsrännan öster om landningsbanan var något utdikat, för att 

leda bort dagvatten från det bebyggda området vid F17. Vattenflödet var väldigt lågt, 

och vattnet leddes bort genom ett rör under landningsbanan, för att komma ut väster om 

landningsbanan. Därmed korsar ytvattnet grundvattendelaren, vilket inte är naturligt i en 

öppen porakvifär. Det finns två möjliga orsaker till detta. Antingen är 

grundvattendelaren modellerad för långt åt väster och bör egentligen ligga strax väster 

om Sänksjön och sträcka sig ned till den lilla moränkullen väster om 

brandövningsplatsen, likt den grundvattendelare som har föreslagits i Hebrand (1978). 

Det finns även en möjlighet att dikningen och röret under landningsbanan har påverkat 

grundvattnet strömningsriktning, och att det är den antropogena påverkan som får 

vattnet att flöda åt väst istället för att ansamlas i isälvsrännan. Jordartskartan (Figur 6) 

visar att torv är den ytligaste jordarten i isälvsrännan, vilket tyder på att vatten och 

organiskt material tidigare naturligt har ansamlats på platsen och bildat torven.  

Av de sju observationsrör som anlades vid landningsbanan i samband med SGU (1997) 

kunde endast tre av dessa hittas vid fältbesök. Dessa tre rör hade alla högre 

grundvattennivå än vad som uppmättads i augusti 1997 och i maj 1998, och variationen 

var 0,5 till 2 meter. Grundvattenytorna i dessa tre rör var inte tillräckligt för att avgöra 

var grundvattendelaren var lokaliserad idag 

Den kalibrerade hydrauliska konduktiviteten (1 × 10−4 m/s) för de grovkorniga 

isälvssedimenten (glaciofluviala sediment) överensstämde med den hydrauliska 

konduktivitet (1 × 10−4 m/s) som beräknades i glaciofluviala sediment där ett PFOS-

utsläpp modellerades vid Gardemoen flygplats i Norge (Tuttle et al., 2012). 

Känslighetsanalysen av de hydrauliska konduktiviteterna visar att det främst är den 

hydrauliska konduktiviteten i det övre lagret som styr modellen. Det kan bero på att det 

är i det övre lagret som alla randvillkor förutom Wells återfinns. 
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Modelleringen av pumpningen vid grundvattentäkterna reproducerar extraktionen av 

bestämda vattenmängder väl, utan att orsaka torra celler. Grundvattentäkternas 

sänkningstratt i grundvattnet modellerades till ungefär 150 meter i diameter, vilket 

överensstämde med tidigare undersökningar (Vattenbyggnadsbyrån, 1980). För alla 

grundvattentäkter skapas en ungefärligt lika stor avsänkning på 100–150 meter från 

täkten, förutom i B1 och G2 där avsänkningen är mycket mindre (Figur 19). 

Anledningen till detta är att dessa täkter ligger precis intill randvillkoret Stream 

(Klintabäcken) och vatten därifrån induceras till vattentäkten. I sin helhet har 

simuleringen av avstängda grundvattentäkter inte resulterat i en generellt högre 

grundvattennivå inom området, utan är begränsat till området som påverkas av 

sänkningstratten av grundvattnet när täkterna är aktiva. Det överensstämmer med den 

översiktliga riskbedömningen inför avställning av Cascades Djupafors 

grundvattentäkter gjord av WSP (2014). I modellen lämnar de mängderna vatten som 

tidigare har pumpats vid grundvattentäkterna nu istället avrinningsområdet med 

ytvatten, främst i Klintabäcken. Detta anses stämma överens med den konceptuella 

uppfattningen av kopplingen mellan Klintabäcken, grundvatten och 

grundvattentäkterna. 

5.2 Föroreningstransport 

Föroreningsplymen av PFOS som modellerades med adsorptionsvärdet 0 cm
3
/g 

illustrerar bra hur grundvatten med hög koncentration från brandövningsplatsen snabbt 

tappade i koncentrationer vid Klintabäcken (Figur 21). Jämfört med uppmätta 

koncentrationer (Figur 5) stämmer detta bra. Vid våtmarken är koncentrationen i 

modellen 90.000 ng/l och den uppmätta PFOS-koncentrationen är 65.000 ng/l. I 

Klintabäcksdalen har koncentrationerna modellerats till 0–4.000 ng/l, och de uppmätta 

koncentrationerna av PFOS i grundvattet längs Klintabäcken är 2.000–4.000 ng/l. Detta 

speglar den utspädning som sker när höga koncentrationer i grundvattnet från 

brandövningsplatsen blandas med större volymer vatten med låga koncentrationerna. 

Föroreningsplymen i modellen stannade dock söder om grundvattentäkt G2, trots att 

förhöjda koncentrationer har uppmätts i grundvattnet hela vägen ned till 

grundvattentäkten G6 nära Ronnebyån. Orsaken till att plymen inte rör sig ned till 

Ronnebyån lyckades inte identifieras. En del av problemet tros bero på närheten till 

randvillkoret Stream som inte hanterar föroreningstransport, vilket stör det traditionella 

utseendet av en föroreningsplym. 

När föroreningsplymen simulerades med en adsorption på 0,44 cm
3
/g rörde den sig 

enligt modellen enbart ett fåtal meter från brandövningsplatsen. Detta är inte fysikaliskt 

möjligt med givna indata. Modelleringen belyste dock svårigheterna med att kvantifiera 

föroreningars transportvägar mellan grundvatten och ytvatten.  

Jämfört med de två andra studierna som finns där PFAS har MODFLOW-modellerats i 

grundvatten var dessa två lyckade i sin tranportmodellering (Shin et al., 2011; Tuttle et 

al., 2012). Shin et al. (2011) modellerade transport av PFOA från en fabrik, som efter 

kalibrering gav en korrelationskoefficient på 0.87 för modellerade och observerade 

koncentrationer av PFOA. Deras kalibrerade KOC-värde var 0,4 l/kg, men de illustrerade 
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aldrig föroreningsplymen. Resultaten från PFOS-modelleringen med MODFLOW av 

Tuttle et al. (2012) pekade mot Kd-värden mellan 2–10 l/kg i de glaciofluviala 

sedimenten vid deras studieområde, men de presenterade inga korrelationskoefficienter 

för modellerade och observerade koncentrationer. De illustrerade föroreningsplymen 

innan, under och efter efterbehandling av pumpning och rening av grundvattnet. En 

liknande modellering av planerad efterbehandling för pumpning och rening kan 

modelleras för brandövningsplatsen, men det förutsätter en mer lyckad modellering av 

föroreningstransport och att pumpning och rening är den valda efterbehandlingen.  

De modellerade transporttiderna i MODPATH visar att den bäst kalibrerade modellen 

ger en transporttid på strax under 2 år för vatten från brandövningsplatsen till 

Klintabäcken. Tiden är i storleksordningarna liknande med den manuellt beräknade 

transporttiden på 1 år och 103 dagar, vilket är ungefär 200 dagar kortare mot de 

modellerade tiderna. Skillnaderna kan bero på att den manuellt beräknade transporttiden 

använder en rak spridning mellan brandövningsplatsen och Klintabäcken, jämfört mot 

MODPATH, som rör sig med grundvattnet kurviga rörelse. Transportiderna för vatten i 

dessa sandiga avlagringar överensstämmer med med Bergman (1999), som beräkade 

transporttiderna i de sandiga avlagringarna till något hundratal meter per år. 

Med retardationsfaktorn 3,5 för transport av PFOS blir transporttiden sex år från 

brandövningsplatsen till Klintabäcken. Känslighetsanalysen som genomfördes visar att 

transporttiderna i sand för PFOS är känsligaste för en minskad hydraulisk konduktivitet 

(Tabell 8 och Tabell 9). Retardationsfaktorn 3,5 är dubbelt så hög jämfört med 1,77 som 

beräknas utifrån observationer av PFOS koncentrationer i Tuttle et al. (2012). Om R = 

1,77 tillämpas blir transporttiderna av PFOS istället strax över 3 år från 

brandövningsplatsen till Klintabäcken. Utifrån detta är det är troligt att den faktiska 

transporttiden av PFOS till Klintabäcken ligger inom storleksordningarna 3–7 år.  

Den manuella beräkningen av 19 år för transport i grundvattnet i isälvsmaterialet till 

grundvattentäkt G6 är längre än förväntat, eftersom Livsmedelsverket (2014b) hävdar 

att vattentäkten har varit förorenad än ett eller ett par decennier. Det kan antingen 

indikera att den kalibrerade hydrauliska konduktiviteten är för låg i MODFLOW-

modellen, eller att transporten av PFOS är kopplad till flödet i Klintabäcken. Eftersom 

Klintabäcken historiskt sett har varit omväxlande torr eller ha mindre vattenflöden, kan 

den därför ses att antingen leda bort grundvatten eller utgöra ett tillskott till grundvattnet 

(SGU, 1993). Det är därmed troligast att PFOS kan transporteras snabbt med vattnet i 

bäcken, för att sedan infiltreras ned i isälvsmaterialet närmre aktiva grundvattentäkter, 

likt det som beskrivs för Klintabäcken i Allmänna Ingenjörsbyrån (1974).  

Utifrån kunskapen att AFFF-skum har använts vid brandövningsplatsen sedan mitten av 

1980-talet, betyder en transporttid för PFOS på tre till sju år till Klintabäcken att 

grundvattentäkterna kan ha varit förorenade sedan slutet av 1980-talet till början av 

1990-talet, vilket stödjs av observationerna av Livsmedelsverket (2014b), där 

slutsatserna dras att grundvattentäkterna har varit förorenade i ett till ett par decennier. 

Om brandskummet som användes innan perioden för AFFF-skum också innehöll PFOS 

kan grundvattentäkterna varit förorenade ännu längre tid än sedan början av 1990-talet.  
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Masstransporten av PFOS visade rimliga resultat, då masstransporten från våtmarken 

beräknas stå för 74 % av masstransporten i Klintabäcken nedströms. Endast tre % av 

PFOS-mängderna nedströms i Klintabäcken kommer från Klintabäcken uppströms om 

våtmarksområdet. De ger en indikation på att runt 2,6–3,5 kg PFOS per år flödar genom 

Klintabäcken, samt att det mesta masstransporten kommer från brandövningsplatsen. 

Dessa resultat av masstransport av PFOS är likt beräkningar från Arlanda flygplats, där 

2,6 kg PFOS per år beräknades flöda i Märstaån (Ahrens et al., 2014). Med tanke på 

osäkerhet i exakta storlekar på avrinningsområden, fördelningar mellan yt- och 

grundvatten samt hur representativ det enskilda provtagningstillfället av PFOS var är 

resultaten bra över masstransporter av PFOS. 

5.3 Vattenbalans 

Den manuellt beräknade vattenbalansen för Klintabäckens avrinningsområde (Figur 23 

och Figur 24) visade mest ungefärliga fördelningar mellan olika in- och utflöden från 

avrinningsområdet. För perioden när vattentäkterna var i bruk visade vattenbalansen i 

Figur 23 ge rimliga resultat, där det mesta av vattnet som inte har avdunstat extraheras 

vid grundvattentäkterna. Det överensstämmer med beräkningar från SGU (1996) som 

visade att det inte går att extrahera mer grundvatten ur dessa täkter, eftersom det skulle 

överstiga den naturliga grundvattenbildningen. För perioden när vattentäkterna var 

avstängda ger vattenbalansen ett negativt utflöde av grundvatten från 

avrinningsområdet. Det beror på att den uppmätta vattenföringen i Klintabäcken var 

mycket högre än den genomsnittliga vattenföringen. Det visade att den mätningen 

därmed inte var representativ för ett helt år.  

Vattenbalansen av vatten som producerades i MODFLOW representerar hela modellen, 

och inte bara Klintabäckens avrinningsområde. Den är inte lika verklighetsrepresenterad 

som en vattenbalans som är uträknad från vattenbalansekvationen, eftersom för i 

randvillkoren Constant head och Stream som användes för Sänksjön, Klintabäcken, 

Ronnebyån och Hasselstadsbäcken kan vatten flöda både in och ut ur. Exempelvis så 

kan vatten lämna eller komma in i modellen genom Sänksjön, trots att den i 

verkligenheten bara är ett magasin där vatten uppehåller sig för en period, för att sedan 

lämna avrinningsområdet via exempelvis Klintabäcken eller med grundvattnet. 

Vattenbalansen i MODFLOW är därför mest intressant för att studera fördelningen 

mellan de interna flödena, där de exakta volymerna inte är det viktigaste. Exempelvis 

visar Figur 23 att de mesta av grundvattenbildningen (Recharge) pumpas upp vid 

grundvattentäkterna (Wells). Constant head och Stream visar generellt höga interna 

flöden när deras volymer jämförs med grundvattenbildningen (Recharge). I 

randvillkoret Stream illustreras det att Klintabäcken utgör ett tillskott till grundvattnet 

när grundvattentäkterna är aktiva (Figur 23) och att grundvatten leds bort när täkterna är 

avstängda (Figur 24), vilket även stödjs av rapporten från SGU (1993). 

Båda vattenbalanserna med aktiva och avstängda vattentäkter som producerades i 

MODFLOW visade sig inte vara helt balanserade, trots att modellen var statisk. 

Diskrepansen (D), beräknades till – 2,04 % när vattentäkterna var aktiva och till – 0,61 

% när vattentäkterna var inaktiva. Utflödet i modellen var därmed något högre än 
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inflödet. Obalansen tros orsakas när modellen har svårt att konvergera på grund av torra 

celler. Exempelvis hade den statiska MODFLOW-modellen i Banejad et al. (2014) en 

diskrepans på – 0,76, som även orsakades av torra celler.  

5.4 Osäkerheter och begränsningar 

Begränsningarna i den hydrogeologiska modellen i MODFLOW är att den geologiska 

modellen är kraftigt förenklad, med fyra lager över hela modellen. Eftersom storleken 

på modellområdet var hela 9 km
2
, var dock dessa förenklingar nödvändiga, eftersom 

data över lagerföljder av jordarter saknades över delar av modellområdet. 

Jorddjupsmodellen från SGU som användes som överdel för ytan på berggrunden är 

dessutom förenklad. För det område där Mark & Vatten (1993) undersökte djupet till 

berggrund vid vattentäkterna stämde resultaten bra överens med jorddjupsmodellen. För 

övriga delar av deltat är det dock inte säkert att jorddjupsmodellen stämmer lika bra 

överens. Den schematiska jordartsmodellen av Hebrand (1978) stämde inte överens med 

information från geologiska undersökningar av NIRAS (2014) och vad som 

observerades vid fältbesök, där det på ett flertal ställen fanns silt nära markytan. Alla 

fältobservationer behöver inte överensstämma med en konceptuell modell för att den 

ska vara giltig, men intrycken från fältbesöket var att det fanns siltlager nära markytan 

på flera platser än att det bara var ett enskilt undantag från modellen.  

En annan begränsning har varit att modellen är statisk, och försöker representera den 

tiden på året när vattenståndet är som högst, i april. Det gjordes genom att kalibrera 

modellen mot uppmätta tidigare uppmätta grundvattennivåer, där det flesta 

observationerna var i april eller maj. Det finns även osäkerheter för observerade 

grundvattennivåer. De flesta av observationerna är från april och maj, fast från olika år. 

Observerade grundvattennivåer som inte är från april eller maj har dock inte uteslutits. 

Några av observationerna är nästan 40 år gamla och exakta tillvägagångssättet för 

mätningarna är okända. Observationerna från 1978 var bara observerade varje hel- och 

halvmeter, så dessa saknar större trovärdighet i deras detaljnivå av observerad 

grundvattennivå. Säsongsskillnaderna för observerade grundvattennivåer i kommunens 

observationsrör (Figur 12) varierar beroende på var i landskapet observationsröret är 

placerat. För observationsrören som är placerade i isälvsmaterial i Klintabäcksdalen och 

vid G5 och G6 varierade de genomsnittliga grundvattennivåerna maximalt en halvmeter 

under ett år, men kunde under enstaka år variera mer (Figur 12). För 

grundvattennivåerna som ligger i de centrala delarna av deltat i isssjösediment eller 

morän är variationerna ännu större. Exempelvis varierade grundvattennivån i rör 04GV 

vid brandövningsplatsen 1,1 meter mellan februari år 2014 och december år 2014, trots 

att 05GV som bara ligger 50 meter ifrån bara varierade en halv meter. För 

observationsrören i isälvsmaterialet var skillnaden för samma period endast 6–15 cm 

(Figur 12).  

Som tidigare har nämnts har en begränsning varit att modellen i MODFLOW inte var 

stabil och hade svårt att konvergera. Orsaken tros ha spårats till de torra celler i de 

översta två lagren, som påträffades i delar av modellen (Figur 20). Eftersom dessa celler 

växlade mellan att vara torra och våta vilket försvårar att modellen konvergerar. Trots 
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att Active Cell Wetting användes, fortsatte en del celler att vara torra. Användandet av 

Active Cell Wetting är också en orsak till konvergensproblem (Doherty, 2001). De torra 

cellerna kan även ge problem med användning av föroreningstransport, om någon 

källzon för förorening skulle lokaliserats i ett område med torra celler. I ett område med 

torra celler skulle föroreningen inte spridas.  

Begränsningarna av modelleringen av föroreningsspridningen i MT3D99 är som 

tidigare har nämnts att föroreningen inte spreds när adsorption modellerades, samt att 

föroreningen inte spred hela vägen ned till Ronnebyån trots att ett adsorptionsvärde på 0 

användes. Osäkerheterna för transporttiderna i MODPATH är att infiltrationstiden från 

markytan till grundvattenytan inte är inkluderat i transporttiderna, där den bäst 

kalibrerade modellen visade en transporttid på 6 år för PFOS till Klintabäcken.  

Osäkerheterna för den manuellt beräknade masstransporten av PFOS vid de tre olika 

ytvattenpunkterna bedöms vara stor, eftersom vid studiens tillfälle hade koncentrationen 

bara har mätts vid ett tillfälle, och är därmed finns det osäkerheter angående hur 

representativt provtagningen var för olika årstider. De exakta storlekarna på 

avrinningsområdena för de tre provtagningspunkterna är även osäkra, men bedöms 

kunna ge en ungefärlig area. Det är även osäkert den beräknade masstransporten på 2,6–

3,5 kg/år ökar, minskar eller är någorlunda konstant över tiden. 

För vattenbalansen är vattenföringen i Klintabäcken en stor osäkerhet, eftersom den 

bara är uppmätt en gång vid fältbesöket 2015-04-17, samt att den enda tidigare 

uppgiften om vattenföringen är visuellt uppskattat i maj 1974 (Allmänna 

Ingenjörsbyrån, 1974). För att kunna beräkna en tillförlitlig vattenvalans för 

vattenföringen i Klintabäcken mätas i olika delar av Klintabäcken vid flera till fällen 

under olika delar av året.  

Studien belyste svårigheter med hydrogeologisk modellering i allmänhet, med 

interaktionen mellan ytvatten och grundvatten och förekomst av torra celler. Andra 

program, exempelvis HydroGeoSphere, kan vara bättre än MODFLOW är bra på att 

modellera interaktionen mellan ytvatten och grundvatten samt den omättade 

grundvattenzonen. HydroGeoSphere saknar ett grafiskt gränssnitt, och är därför också 

mer tidkrävande än grafiska gränssnitt för MODFLOW (Brunner och Simmons, 2012).  
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5.5 Förslag på vidare studier 

För att förstå spridningen av PFOS i isälvsmaterialet bör grundvattenrör installeras 

längs en transekt vinkelrät mot Bredåkraåsen. Provtagning av grundvatten i dessa rör 

bör ske passivt på olika djup i varje rör, där olika nivåer i röret har avskilds undvika 

omblandning av vatten i grundvattenrör, likt Britt & Calabria (2008). För en utökad 

kännedom om Klintabäcken bör vattenföringen och koncentrationer av PFOS mätas vid 

fler tillfällen, under olika delar av året. Kunskapen från provtagning på olika djup samt 

vattenföringen i Klintabäcken kan också bidra till att förstå interaktionen mellan 

Klintabäcken och grundvattnet djupare. Att mäta kemiska och fysiska egenskaper som 

pH, konduktivitet, löst syre och jonbalanser i grundvattnet och ytvattnet kan också vara 

värdefullt för att förstå vattnets ursprung, om kommer från djupare delar i marken eller 

om det nyligen har fallit som nederbörd.   

För att förstå spridningen mer detaljerat vid brandövningsplatsen kan en ny 

hydrogeologisk modell skapas. Den kan baseras på de senaste geologiska 

undersökningarna, där jordarter undersöktes ända ned till berg, istället för den 

konceptuella modellen av Hebrand (1978), som visade sig vara kraftigt förenklad.  
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6 Slutsats 

Den här skapade hydrogeologiska modellen har reproducerat uppmätta 

grundvattennivåer inom Bredåkradeltat med en korrelationskoefficient på 0,98 mellan 

modellerade och uppmätta nivåer. Trots förenklingar av Bredåkradeltats komplexa 

geologi och svårigheter att nå konvergens i modellen bedöms den kunna reproducera 

hydrogeologiska egenskaper inom deltat, samt föroreningsplymens spridning från 

bransövningsplatsen till Klintabäcken. Modelleringen visar att när grundvattentäkterna i 

Brantafors och Cascades Djupafors är avstängda höjs grundvattennivåerna intill 

täkterna, men inte längre bort än 150 meter från dessa. Den möjliga grundvattendelaren 

vid landningsbanorna som har undersökt av Confortia (1997) och Bergman (1999) anses 

fortfarande inte kunna fastslås.  

Föroreningsplymen av PFOS som modellerades med adsorptionsvärdet 0 cm
3
/g 

illustrerar bra hur grundvatten med hög koncentration (~90.000 ng/l) från 

brandövningsplatsen snabbt tappade i koncentrationer vid Klintabäcken (0–4.000 ng/l). 

Jämfört med uppmätta koncentrationer (Figur 5) stämmer detta bra. Detta speglar den 

utspädning som sker när höga PFOS-koncentrationer i grundvattnet från 

brandövningsplatsen blandas med större volymer vatten med låga PFOS-

koncentrationer. Föroreningsplymen i modellen stannade dock söder om 

grundvattentäkt G2, trots att förhöjda PFOS-koncentrationer har uppmätts i 

grundvattnet hela vägen ned till grundvattentäkten G6 nära Ronnebyån. När 

föroreningsplymen simulerades med en adsorption på 0,44 cm
3
/g rörde den sig enligt 

modellen enbart ett fåtal meter från brandövningsplatsen. Detta är inte fysikaliskt 

möjligt med givna indata. Modelleringen belyste dock svårigheterna med att kvantifiera 

föroreningars transportvägar mellan grundvatten och ytvatten.  

Transporttiderna av PFOS från brandövningsplatsen till Klintabäcken beräknades till 

sex år för den modell med bäst kalibreringsresultat. Utifrån kunskapen att AFFF-skum 

har använts vid brandövningsplatsen sedan mitten av 1980-talet, betyder en transporttid 

för PFOS på runt sex år till Klintabäcken att grundvattentäkterna kan ha varit 

förorenade sedan slutet av 1980-talet till början av 1990-talet, vilket stödjs av 

observationerna av Livsmedelsverket (2014b), där slutsatserna dras att 

grundvattentäkterna har varit förorenade i ett till ett par decennier. 

När PFOS väl har nått Klintabäcken antas den kunna snabbt spridas med ytvattnet mot 

grundvattentäkterna, där dent kan infiltrera ned i isälvsmaterialet nära de aktiva 

grundvattentäkterna. Beräkningar av masstransporten av PFOS från 

brandövningsplatsen till Klintabäcken indikerar att i storleksordningen 2,6–3,5 kg PFOS 

flödar genom Klintabäcken varje år. Dessa resultat av masstransport av PFOS är i 

snarlikt beräkningar från Arlanda flygplats, där 2,6 kg PFOS per år beräknades rinna ut 

i Märstaån (Ahrens et al., 2014). 
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För att få en bättre förståelse för spridningen av PFOS på djupet i isälvsmaterialet bör 

grundvattenrör installeras längs en transekt vinkelrät mot Bredåkraåsen, med passiv 

provtagning på olika djup i varje rör, likt Britt & Calabria (2008). För en utökad 

kännedom om Klintabäcken och dess interaktion med grundvattnet bör vattenföringen 

och koncentrationer av PFOS mätas vid fler tillfällen, under olika delar av året. För att 

förstå spridningen mer detaljerat vid brandövningsplatsen kan en ny hydrogeologisk 

modell skapas, som baseras på de senaste geologiska undersökningarna istället för den 

konceptuella jordartsmodellen som gjordes av Hebrand (1978).   
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Bilagor 

Bilaga 1. Bredåkradeltats utvecklingshistoria 
 

Den sista inlandsisens avsmältning i södra Blekinge skedde i början av Böllingperioden 

(12 500–13 000 BP) (Berglund, 1979). Landmassorna var nedtryckta efter inlandsisens 

tyngd, och stora mängder av inlandsisens smältvatten ansamlades i södra Östersjön. 

Under och vid inlandsisens front avsattes vid tillbakadragning osorterade jordarter i 

form av den äldsta glaciala avlagringen morän (lager A1 i Figur 7). Kvar av glaciären 

blev även stora mängder dödis (Hebrand, 1978). Den fortsatta isavsmältningen avgav 

stora mängder smältvatten, som i kraftiga isälvar förde med sig rikligt med 

jordartsmaterial. I isälvar sorterades, rundades och transporterades jordartsmaterialet 

tills vattenströmningen avtog och materialet avlagrades. Dessa sorterade 

isälvssedimenten med åsform (A2 i Figur 7) avsattes i sprickor och/eller tunnlar i 

områdets dödismassor. Åsens ryggform uppstod först då dödisen smälte, och tappade 

stödet mot åsen. Därefter har ras i åsen skapat dess form och vinklar.  

Under den senglaciala sedimentationsfasen (12 500–12 000 BP) har den Baltiska issjöns 

nivå stigit till HK sedan inlandsisen lämnade området. Nuvarande området för 

Bredåkradeltat ligger nu i en skärgårdliknande havsvik med lugna vattenförhållanden. I 

dalen där Ronnebyån nu rinner flödade stora mängder sedimentrikt vatten, som kunde 

avsättas i den lugna havsviken. Detta skapade det stora isälvsdeltat kallat 

Bredåkradeltat. Det finns fortfarande kvar flera dödisblock som bryter av de 

horisontella sedimentlagren i deltat och som bildar dödisgropar när isen har smält helt. 

Ovanför HK avsattes grovkorniga isälvssedimenten (lager B1 i Figur 7). Materialet i 

deltaavlagringarna under HK kan uppdelade i två storleksfraktioner (B2 och B3 i Figur 

7). Dessa lager skiljer sig på grund av skillnader i avsättningsmiljö, gränserna mellan 

B2 och B3 är därför övergående. Den undre finkorniga avlagringen B2 består av tjocka 

siltiga avlagringar, som emellanåt innehåller tunna cykliska lerskikt som avsattes under 

vintern när vattenflödet som lämnade inlandsisen var mindre, och endast kunde föra 

med sig suspenderad lera istället för silt. De avsatta finsedimenten börjar bygga upp 

deltabädden, vilket gör att strömningshastigheten ökar, och större sedimentpartiklar 

(B3) börjar avsättas ovanpå finsedimenten.   
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Bilaga 2. Uppmätt nederbörd och temperatur vid Bredåkra flygplats (1980-2002) För 

några månader under 1992 och 1993 saknas data över nederbörd. 
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Bilaga 3. Genomsnittliga grundvattennivåer [m ö.h] månadsvis, år 2005-2014. 

Rödmarkerat är den högst genomsnittliga månaden per observationsrör, och 

blåmarkerade är lägst genomsnittliga månaden per observationsrör.  

Månad 
Rör D Rör 11 Rör 18 Rör 21 Rör 24 Rör 27 

Jan 42,80 37,32 44,08 41,21 37,87 38,10 

Feb 42,97 37,30 44,15 41,30 37,71 38,07 

Mar 42,84 37,25 44,16 41,31 37,56 38,01 

Apr 42,88 37,30 44,20 41,35 37,41 38,01 

Maj 42,83 37,27 44,18 41,31 37,33 37,90 

Jun 42,69 37,10 44,10 41,14 37,32 37,78 

Jul 42,84 37,19 44,08 41,15 37,31 37,82 

Aug 42,68 37,14 44,04 41,09 37,32 37,90 

Sept 42,55 37,13 44,02 41,03 37,31 37,76 

Okt 42,49 37,14 43,97 41,02 37,35 37,78 

Nov 42,60 37,18 43,97 41,03 37,51 37,85 

Dec 42,94 37,13 44,04 41,16 37,54 37,94 
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Bilaga 4. Höjdmodell över berggrunden inom området. Jorddjupsmodell, 50 m raster © 

SGU [I2014/00691]. 
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Bilaga 5. Källor för ingångsparametervärdena som användes i MODFLOW.  

 Grovkornig 

issjöavlagring 

(sand och grus) 

Finkornig 

issjöavlagring 

(silt) 

Isälvsavlagring 

(sand, grus, sten) 

Morän 

(sandig) 

Berggrund 

(granit) 

Kx [m/s] D1 (SGU, 1997) D2 (SGU, 1997) I (SGU, 1997) M1 (SGU, 

1997) 

SGU, 

1993 

Ky[m/s] D1 (SGU, 1997) D2 (SGU, 1997) I (SGU, 1997) M1 (SGU, 

1997) 

SGU, 

1993 

Kz[m/s] D1 (SGU, 1997) D2 (SGU, 1997) I (SGU, 1997) M1 (SGU, 

1997) 

SGU, 

1993 

Ss [1/m] Younger, 1993 Younger, 1993 Younger, 1993 Egen 

antagande 

Younger, 

1993 

Sy [-] USGS, 1967 USGS, 1966 USGS, 1967 (USGS, 

1967) 

USGS, 

1967 

ntotal [-] Fletcher, 1986 Fletcher, 1986 Fletcher, 1986 Sundberg, 

1991 

Fletcher, 

1986 

ne [-] D1 (SGU, 1997) D2 (SGU, 1997) I (SGU, 1997) M1(SGU, 

1997) 

Fletcher, 

1986 
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Bilaga 6. Grundvattenobservationer [m ö.h] för olika tillfällen 

Namn 1977-04 1992-09 1993-01 1997-08 1998-05 2014-02 2014-09 2014-12 2015-04 X (SWEREF99 TM) Y(SWEREF99 TM) Trovärdighet 

32 50,1     
    

517685.6907 6236627.208 Låg 

30 57,5     
    

517734.9033 6236711.346 Låg 

31 54,8     
    

517779.3534 6236644.671 Låg 

18 0     44,12 44,09 44,18 44,28 517706.3283 6235960.722 Hög 

43 48,7     
    

517734.1096 6235215.918 Medel 

44 47     
    

517783.3222 6234946.043 Medel 

46 37,5     
    

518543.7362 6234933.343 Medel 

40 36,9     
    

518434.3308 6235583.26 Medel 

74 53     
    

516751.9743 6235677.055 Låg 

58 48,8     
    

517567.554 6234478.754 Medel 

59 49,4     
    

517509.3456 6234489.338 Medel 

60 46     
    

517189.1991 6234280.317 Medel 

57 47     
    

517760.7003 6234277.671 Medel 

51 42     
    

518004.1174 6234499.921 Medel 

54 47   46,63 48,43 
   

49,02 516985.9468 6236256.889 Hög 

SÄ11BV 
 

    
  

46,57 46,57 517501.0018 6236456.577 Hög 

C 
 

42,82    
    

517947.2896 6235781.958 Hög 

9201 
 

41,59    
    

518110.8024 6235513.67 Hög 

21 
 

 40,67   41,34 41,12 41,28 41,59 518260.1071 6235185.691 Hög 

13 
 

 41,57   
   

41,63 518220.737 6235293.324 Hög 

27 
 

    38,43 37,98 38,28 38,43 518448.5966 6235095.521 Hög 

01GV 
 

    53,3 
 

54,07 53,07 517283.043 6235686.148 Hög 

05GV 
 

    57,34 
 

57,88 57,29 517383.9366 6235598.856 Hög 

04GV 
 

    55,42 
 

56,61 56,45 517385.3221 6235654.667 Hög 

02GV 
 

    53,66 
 

56,36 
 

517343.8447 6235731.482 Hög 

03GV 
 

    48,47 
 

48,96 
 

517289.1416 6235765.047 Hög 
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7DGV 
 

    
 

47,23 47,49 47,69 517260.7529 6236521.401 Hög 

G8GV 
 

    
 

48,51 48,68 48,69 517091.5656 6236296.39 Hög 

106GV 
 

    
 

47,66 47,96 50,82 517008.5828 6237181.747 Hög 

102GV 
 

    
 

47,99 49,02 48,73 516217.6463 6236067.579 Hög 

101GV 
 

    
 

46,72 47,93 47,94 516240.3792 6236038.995 Hög 

103GV 
 

    
 

50 50,35 
 

516270.1004 6235815.857 Hög 

108GV 
 

    
 

49,63 49,72 
 

517623.071 6237460.373 Hög 

SÄ11BV 
 

    
  

46,57 
 

517397.8141 6236522.062 Hög 

DGV 
 

    43,29 43,1 43,28 
 

518080.7288 6235570.32 Hög 

9207GV 
 

    
  

44,45 45,27 517912.888 6235335.246 Hög 

G6GV 
 

    
  

47,584 
 

517618.9786 6234287.778 Hög 

11GV 
 

    38,11 37,82 38,045 38,11 518407.8219 6234763.796 Hög 

48 
 

  51,14 51,04 
    

516501.7583 6236594.233 Hög 

51 
 

  50,78 50,88 
    

516684.3212 6236725.202 Hög 

49 
 

  50,76 50,96 
    

516414.4456 6236518.827 Hög 

50 
 

  50,9 50,85 
    

516473.977 6236439.452 Hög 

53 
 

  49,7 50,65 
   

50,97 516570.5501 6236258.111 Hög 

52 
 

  50,08 50,18 
   

52,08 516728.639 6236287.978 Hög 

57 
 

 50,4   
    

516771.6338 6235971.138 Hög 

88 47,4     
    

517188.1153 6236654.664 Medel 

19 45,6     
    

517509.4524 6236207.121 Hög 

93 45,3     
    

517744.006 6236113.59 Medel 

9206  40,03    
    

518226.452 6234778.497 Hög 

9204  41,85    
    

518002.0585 6235286.18 Hög 

9203  42,51    
    

517980.6272 6235638.289 Hög 

9202  41,64    
    

518167.5998 6235452.189 Hög 

24GV  
 

37,78   37,81 37,23 37,74 37,78 518671.7996 6235213.737 Hög 
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