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REFERAT 

Utredning av lakvattnets ursprung på Brista deponi 

Joel Nordin 

Brista deponi har uppvisat oväntat höga lakvattenflöden trots att deponin har sluttäckts. 

Före sluttäckning var genomförd förväntades flödena reduceras till 700 m3 per år från 

flöden på några tusen m3. Brista deponi är belägen utanför Märsta i Mellansverige. 

Söder om deponikroppen finns lakvattendammar som är nyrenoverade med täta dukar 

från vilka förorenat vatten pumpas upp underifrån dammarna. Pumpningen sker då 

dammduken annars bucklar upp på grund av för högt grundvattentryck. Vattnet som 

pumpas upp är för påverkat, av främst närsalter, för att direkt släppas ut till recipienten 

vilket gör att det pumpas in i de befintliga dammarna. Syftet med detta arbete har varit att 

utreda ursprunget till de höga lakvattenflöden som fortsätter att rinna ut från deponin samt 

att utreda ursprunget till de föroreningar som pumpas upp underifrån lakvattendammarna. 

Marken under deponikroppen har undersökts genom att geologin från flera olika 

befintliga undersökningar och flygfoton har bearbetats i ArcMap och lagts in i 

programvaran Rockworks. I programvaran har en modell byggts upp och tvärsektioner 

över marken tagits ut och tolkats tillsammans med grundvattenytor. Utifrån modellen i 

Rockworks framkommer det att huvuddräneringen under deponikroppen ligger lågt i 

förhållande till dräneringen runt deponikroppen. Denna information tillsammans med att 

deponin inte har någon tät botten har lett till en slutsats att den huvudsakliga anledningen 

till de höga lakvattenflödena är inträngande grundvatten. 

Det påverkade vattnet under lakvattendammarna har undersökts med hjälp av 

programvarorna SIMCA, Rockworks och genom att studera analysserier av 

provtagningar på vattnet som pumpas upp och vatten från provpunkter på anläggningen. 

I SIMCA har analysserier lagts in från olika provpunkter i området t.ex. grundvattenrör, 

och en principalanalys genomfördes för att hitta mönster i föroreningsnivåer. Rockworks 

användes för att se relationen mellan dammarna, grundvattnet och geologin. Efter 

sammanställning av kemin, där närsalter varit den kraftigaste föroreningen, tillsammans 

med analys av redoxförändring, har de olika delarna från SIMCA och Rockworks vägts 

ihop med kemin. Sammanvägningen gav slutsatsen att det påverkade vattnet under 

lakvattendammarna härstammar ifrån tiden före lakvattendammarna renoverats och 

belagts med täta dukar. 

Nyckelord: Deponi, lakvatten, lakvattenflöden, lakvattendammar, sluttäckt, PCA, 

redoxstadier, ArcGIS, ArcMap, Rockworks, SIMCA. 

Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Lennart Hjelms 

väg 9, SE-750 07 Uppsala. 
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ABSTRACT 

Investigation of leachate water origin at the Brista landfill 

Joel Nordin 

Brista landfill has showed unexpectedly high volumes of leachate out from the landfill 

even though it has been covered. Before the cover over the landfill was done, leachate 

volumes were expected to be 700 m3 after the cover would be finished compared to 

leachate volumes of a couple of thousand m3. Brista landfill is situated south of the city 

Märsta, in the middle part of Sweden. 

South of the landfill are newly renovated leachate ponds where polluted water is pumped 

up from beneath the ponds. The water is pumped up due to high pressure from the 

groundwater which makes the liner to buckle up if the water is not removed. The water is 

too polluted, mostly by nutrients, to be released to the recipient directly and is therefore 

pumped in to the ponds. The purpose of this project has been to investigate the origin of 

the high volumes leachate water from the landfill and to find an answer to the origin of 

the polluted water under the leachate ponds. 

The ground beneath the landfill has been investigated by putting the geology from several 

old investigations and aerial photos together in ArcMap and exported that information to 

Rockworks. With the help of Rockworks a model was build and cross sections of the soil 

could be produced with levels of the groundwater. From the cross sections, it can be seen 

that the main drainage under the landfill body is lower than the drainage that is around 

the landfill body. This information together with the information that the landfill doesn’t 

have any liner in the bottom, have concluded in the conclusion that the main reason of 

the high volumes of leachate water is due to groundwater intrusion. 

The polluted water beneath the leachate ponds have been investigated with the software 

SIMCA, Rockworks and by studying the test results from analyses of the water from 

different sample points on the facility, compared to the water that is pumped up. In the 

software SIMCA the test results from the different sample points, as groundwater wells, 

was imported and a principal component analysis was done to find patterns in the 

pollutants. Rockworks was used to see the relation between the ponds, geology and the 

groundwater. After revision of the chemistry, where nutrients were the biggest problem, 

together with studies of the redox change, the different parts from SIMCA and Rockworks 

has been weighted together with the chemistry. The parts combined led to a conclusion 

that the polluted water beneath the leachate ponds is derived from the time before the 

ponds was renovated and installed with liners. 

Keywords: Landfill, leachate, leachate flow, leachate pond, top cover, PCA, redox status, 

ArcGIS, ArcMap, Rockworks, SIMCA. 
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

Brista deponi är ett avfallsupplag söder om Märsta. En deponi kallas i folkmun ofta 

soptipp men namnet återspeglar inte en modern deponi. En deponi lagrar avfall som inte 

går att återanvända eller återvinna med dagens förutsättningar. Brista deponi är föremålet 

för arbetet där volymen för det förorenade vatten som rinner ut ur deponin har undersökts. 

Det rinner ut större volymer av det förorenade vattnet, så kallat lakvatten, än vad som var 

förväntat när deponin idag har sluttäckts. Sluttäckning av deponin innebär att 

avfallskroppen täcks över med olika jordlager och dukar med syfte att förhindra att regn 

och smältvatten rinner ned i avfallet och tar med sig föroreningar ut i mark och natur. 

Före deponin i Brista sluttäcktes med olika lager uppskattades flödet av lakvatten till 

ungefär 700 m3 efter sluttäckning. Lakvattenflödet har inte minskat till den uppskattade 

nivån utan visar fortfarande större volymer än det förväntade. Frågeställningen som restes 

i och med det högre flödet, var om det tränger in rent grundvatten in i deponin underifrån. 

Det fanns misstankar att det fanns någon form av dräneringssystem under deponikroppen 

där grundvatten kunde tränga in. Dräneringssystemets syfte är att samla upp och 

transportera bort förorenat vatten som rinner från avfallet och leda det till uppsamling och 

behandling. Då brista deponi är en gammal deponi så har den ingen tät botten vilket 

moderna deponier anläggs med. Det gör att risken för att grundvatten kan rinna in i 

deponikroppen ökar. 

Söder om deponikroppen finns två dammar som samlar upp det förorenade vattnet från 

deponin, så kallade lakvattendammar. Lakvattendammarna renoverades 2015 med nya 

täta dukar i botten. När dammarna togs i drift efter renovering bucklade dukarna upp i 

botten av dammarna. Det skedde på grund av att trycket från grundvattnet underifrån var 

högt. Ett dräneringssystem under dammarna hade installerats i och med renoveringarna 

och togs i bruk för att förhindra att dukarna bucklades upp. När vattnet pumpades upp 

visade det sig att vattnet var för förorenat för att släppas ut till närliggande bäck. I arbetet 

har källan till föroreningarna undersökts. Eventuella källor till det förorenade vattnet 

under dammarna var deponikroppen, då föroreningarna kunde ha läckt ut från den och 

runnit ned till dammarna, dammarna själva från tiden före de renoverades, eller 

bevattningsvatten som runnit till dammarna. Vattnet i dammarna behandlas genom att det 

sommartid bevattnas på salixytor. Då tar salixen upp vattnet och näringsämnena vilka 

främst är problemet i vattnet från avfallet. Frågeställningen som uppkom var om 

bevattningstakten kunde ha varit för hög och allt vatten inte tagits upp av vegetationen. 

I arbetet har gamla ritningar, kartor och undersökningar tillsammans med flygfoton 

analyserats och informationen har lagts ihop i olika datorprogram. Där har gammal 

information på papper omvandlats till digital information. En tredimensionell modell över 

deponiområdet byggdes upp där höjder på mark, grundvatten och olika dräneringar kunde 

relateras. Området för lakvattendammarna söder om deponikroppen undersöktes dels på 

samma sätt med en modell över området där höjder relaterades till varandra, men det 

undersöktes även genom att titta på kemiska data över olika provtagningspunkter och 

jämföra det mot det förorenade vatten som pumpades upp. Jämförelserna genomfördes 

med hjälp av en statistisk metod som visar på mönster mellan prover, samt genom att se 

över analyser gjorda över tid. 
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Resultatet av arbetet med uppbyggnaden av modellen tillsammans med övrig information 

ger en bild av att det sker en grundvatteninträngning in i deponikroppen och in i 

dräneringen som finns under deponikroppen. Det finns även ett inläckage in till 

omgivande dränering som finns runt omkring deponikroppen. Anledningen till detta 

problem ser ut att komma av att dräneringen under deponikroppen är anlagd i en sänka 

och ligger därmed lågt i förhållande till dränering runt deponikroppen. 

Genom de kemiska analyserna har det framkommit att det förorenade vattnet som pumpas 

upp under lakvattendammarna härstammar från tiden före lakvattendammarna 

renoverades och belades med täta dukar. Tiden före renoveringen var det tänkt att det 

lerlager som fanns under dammarna var tätt. Det tyder på att dessa inte varit helt tätt utan 

förmodligen läckt under åren. 
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ORDFÖRKLARING 

QGIS  Ett geografiskt informationssystemsprogram. (GIS-program). QGIS är 

ett öppet program gratis att använda. Hanterar och analyserar kartor. 

ArcGIS  Ett samlingsnamn för flera GIS-program från företaget ESRI. Utbrett 

på marknaden. 

ArcMap  GIS-program associerat till ArcGis. Hanterar kartor och 

kartinformation. 

Artesiskt Grundvatten tränger upp ur marken på grund av högt grundvattentryck. 

Fältkapacitet  Betyder att marken har nått full lagringskapacitet av vatten. Allt tillskott 

efter fältkapacitet rinner vidare ned till grundvattnet. 

Lakvatten Vätska som efter kontakt med avfall rinner ut från deponin. T.e.x 

nederbörd som infiltrerar deponikroppen och tar med föroreningar från 

avfallet ut till omgivningen. 

Makropor Stora porer i jorden som leder vatten. 

FÖRTYDLIGANDE 

I rapporten förekommer huvuddränering och L2tillf parallellt. Det är samma vatten som 

menas men den kemiska provtagningspunkten för huvuddräneringen benämns L2tillf. 

I rapporten förekommer fnuttar (””), dessa förekommer kring engelska ord som inte har 

en svensk översättning, eller används även i svenska rapporter, men som förekommer i 

en svensk grammatisk böjd form. 
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1 INLEDNING 

Brista avfallsanläggning är belägen i Sigtuna kommun strax söder om Märsta. 

Anläggningen är en deponi för icke farligt avfall, förkortat IFA. En deponi är en 

konstruktion där avfall som inte går att återanvända förvaras. I mer formella termer 

definieras en deponi i fjärde paragrafen i avfallsförordningen 2011:927 där det står att 

läsa:”Med deponi avses i denna förordning en upplagsplats för avfall som finns på eller 

i jorden.” (Avfallsförordningen, 2011). Anläggningen drivs av Sigtuna återvinning AB, 

förkortat SÅAB. SÅAB ägs sedan 2003 av Sigtuna kommun och Ragn-Sells AB. Före 

2003 var Sigtuna kommun den enda ägaren. Deponin startade hösten 1984-09-10 och 

avslutades 2008-12-31. Deponin har bedrivits efter de krav som gällde före den nuvarande 

deponeringsförordningen ikraftträdande och inte efter dagens högre ställda krav på 

moderna deponier. Sigtuna kommun äger marken deponin är belägen på och SÅAB 

arrenderar marken av Sigtuna kommun. I dag är den befintliga deponin i sluttäckningsfas 

där tätskikt och dräneringsskikt är klart men skyddsskiktets slutliga mäktighet inte har 

uppnåtts fullt ut. SÅAB har för avsikt att starta upp en inert deponi i anslutning till den 

befintliga deponin och fick 2015 tillstånd för att genomföra det. Den nya verksamheten 

innefattar även mottagning och behandling av avfall. SÅAB eftersträvar en hållbar 

lösning för omhändertagandet av lakvattnet från den sluttäckta deponin och har valt en 

lösning med biologisk behandling av lakvattnet. Lakvatten är vatten som varit i kontakt 

med avfall och förorenats. Vatten som uppstår i den nya verksamheten kommer också att 

renas i en lokal reningsanläggning. I samband med projekteringen av vattenreningen vid 

den nya verksamheten samt den biologiska reningen av lakvattnet från den sluttäckta 

deponin har specifika frågeställningar kring lakvattenvolymer och lakvattendammar 

uppkommit. Detta arbete har haft som syfte att öka kunskapen kring dessa 

frågeställningar. 

1.1 LAKVATTENVOLYMER 

När sluttäckningen av deponin projekterades uppskattades lakvattenflödet till 700 m3 per 

år efter att sluttäckningen stod klar (Ek, 2012). Efter installeringen av tätskikt, 

dräneringsskikt och delar av skyddsskiktet har flödena ändå fortsatt vara relativt höga och 

ligger 2016 på ungefär 5500 m3. Lakvattenflödena har dock minskat något och trenden 

idag visar fortfarande på en nedgång. Frågeställningar har uppkommit kring huruvida det 

sker en grundvatteninträngning in i deponikroppen och dräneringssystemet, eller om det 

finns en fördröjningseffekt med lagrat vatten i deponikroppen som orsakar de höga 

lakvattenflödena. 

1.2 LAKVATTENDAMMAR 

Nedströms deponin ligger två lakvattendammar. Det upptäcktes att dammarna läckte i 

början av 2000. En dränering anlades då runt om dammarna där vatten pumpades tillbaka 

till dammarna (Paulsson, 2002). Dammarna renoverades 2015. Renoveringen innebar att 

täta gummidukar anlades i dammarna. Före renoveringen fanns inga dukar utan den 

befintliga leran ansågs fungera som tät botten. Ett dräneringssystem anlades under 

dukarna vid renoveringen. En problematik uppstod med de renoverade dammarna då 

duken bucklades upp i botten på grund av högt vattentryck när det var lite vatten i dem. 

För att undvika att dukarna bucklades upp startades en pumpning av vatten från 

dräneringen. Vattnet som pumpades upp från dräneringarna visade sig vara för förorenat 
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för att obehandlat släppas ut till recipient och behövdes därför pumpas in till 

lakvattendammarna. 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med examensarbetet var att, med hjälp av befintligt underlag, öka förståelsen för 

uppkomsten och ursprunget av lakvatten till den befintliga deponin samt under 

lakvattendammarna. 

Examensarbetets huvudsakliga frågeställningar var: 

• Vad är anledningen till att det bildas relativt stora mängder lakvatten från deponin 

trots att deponin har installerats med tät- och dräneringsskikt? 

• Vad är ursprunget till föroreningarna i vattnet som tränger upp under 

lakvattendammarna? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Arbetet är avgränsat till Brista deponiområde med det data som fanns tillgängligt från 

SÅAB. Förutom grundvattennivåmätningar med lod i befintliga grundvattenrör har inga 

nya mätningar utförts. Information om geologin i området baseras på gamla utredningar 

och tolkningar av dessa. Några nya provtagningar har inte genomförts. 

2 TEORI 

2.1 BESKRIVNING AV EN DEPONI 

2.1.1 Miljöproblematik kring deponier 

Deponier innehåller avfall med potentiellt mycket föroreningar på en liten yta. Dessa 

föroreningar riskerar att läcka ut till mark, grundvatten och vattendrag. I för höga halter 

innebär det att det kan innebära en fara för hälsa och miljö. För att minimera 

miljöpåverkan från deponier behöver utsläppen vara små. Två huvudstrategier finns för 

att minska miljöpåverkan från dagens moderna deponier. Det ena är att konstruera 

deponier för att de ska släppa ut så lite föroreningar som möjligt och det andra är att 

minska mängden avfall som deponeras genom sortering, återanvändning etc. Dessa 

åtgärder är ett tillvägagångssätt för att uppnå avfallsmålen som är delmål i de två 

miljömålen god bebyggd miljö och giftfri miljö. Med den teknik som finns i dagens 

samhälle för avfallshantering finns det ett behov av att deponera en del avfall (NV, 2004). 

Lakvatten utgör den största transportvägen för föroreningar till miljön från 

deponikroppen. Därför ska lakvattnet som samlas in från dränering behandlas. Detta 

regleras i deponeringsförordningen där det i 22 § står ”Insamlat lakvatten skall behandlas 

så att det kan släppas ut utan att utsläppet strider mot gällande bestämmelser om skydd 

för människors hälsa och miljön eller mot villkor som gäller för verksamheten.” 

(Förordning (2001:512) om deponering av avfall, 2001). 

2.1.2 Deponiers livstid och olika faser 

En deponi kan delas in i olika faser under dess livstid. En deponis faser brukar kallas aktiv 

fas, driftfas och efterbehandlingsfas. Den aktiva fasen är den totala tiden deponin antingen 

utökas eller kontrolleras efter sluttäckning. Driftfasen är tiden deponin är i bruk till dess 

att den sluttäcks. När deponin är sluttäckt påbörjas efterbehandlingsfasen som fortgår 30 
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år eller längre utifrån vad tillsynsmyndigheten bestämmer. I efterbehandlingsfasen ingår 

kontroll, övervakning och åtgärder för att tillse skyddet av god hälsa och miljö. I figur 1 

visas de olika faserna. När den aktiva fasen är slut finns ej behov av åtgärder eller 

övervakning kvar (Arvidsson et al., 2012). 

 

Figur 1 Beskrivning av de olika faserna under en deponis livstid. Modifierad efter Avfall 

Sveriges handbok. 

2.1.3 En modern deponis konstruktion 

En deponi konstrueras idag efter olika krav beroende på vad för avfall deponin är planerad 

att innehålla. Olika sorters avfall ger upphov till olika föroreningar som kan läcka ut från 

deponin och skada miljön. Därför konstrueras deponierna efter olika krav utifrån hela 

deponins livslängd då en deponi oundvikligt kommer att läcka ut en viss mängd 

föroreningar (NV, 2017). Deponins placering styrs i förordning 2001:512, om deponering 

av avfall. I paragraf 18 och 19 finns kraven beskrivna på lokalisering av en deponi. 

Paragraf 18 och 19 beskriver placering gällande närhet till annan bebyggelse och känslig 

miljö samt krav på en geologisk barriär som deponin vilar på. 

I deponeringsförordningen paragraf 19 står det att ”En deponi skall vara lokaliserad så 

att allt lakvatten efter driftfasen och ej uppsamlat lakvatten under driftfasen passerar 

genom en geologisk barriär som uppfyller följande krav. Transporttiden för lakvattnet 

genom barriären får inte vara kortare än 200 år för deponier för farligt avfall, 50 år för 

deponier för icke-farligt avfall och 1 år för deponier för inert avfall. Om de naturliga 

förhållandena på platsen inte innebär att kraven i första stycket uppfylls i fråga om en 

viss del av lakvattnet, får kompletteringar ske så att mark och vatten skyddas genom en 

geologisk barriär som uppfyller kraven i 20 § andra stycket.” En geologisk barriär har 

som uppgift att fastlägga och främja nedbrytning av föroreningar under tiden 

föroreningarna transporteras genom den geologiska barriären (NV, 2004). Om kraven för 

en naturlig geologisk barriär ej kan uppnås på platsen kan en artificiell barriär anläggas 

enligt paragraf 20 i deponeringsförordningen. 
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Ovanpå den geologiska barriären ska deponier för icke farligt avfall och farligt avfall 

konstrueras med ett tätskikt och dräneringslager. Till deponier för icke farligt avfall och 

farligt avfall skall även ett uppsamlingssystem för lakvattnet konstrueras. Tätskiktets 

funktion är att under driftfasen samla upp det lakvatten som perkolerar ned i 

deponikroppen och genom dräneringen leda lakvattnet till uppsamlingssystemet för 

behandling. Dräneringssystemet skall ha en hydraulisk konduktivitet på 10-4 m/s. Den 

hydrauliska konduktiviteten gäller efter att dräneringslagret belastats med avfallet. Efter 

driftfasen är över, dvs. när deponin är sluttäckt och efterbehandlingsfasen tar över, behövs 

inte bottentätningen. Då ska den geologiska barriären ta emot lakvattnet och fungera som 

medium för fastläggning och nedbrytning av föroreningarna (NV, 2004). 

Lakvattendammar kan anläggas nedströms deponier då dessa går att använda som en 

artificiell geologisk barriär om tätskiktet är för tätt i framtiden. Det är krav på att allt 

lakvatten efter deponins driftfas skall rinna igenom den geologiska barriären och om 

tätskiktet är för tätt och lakvatten bräddar över tätskiktet ska lakvattnet rinna till dammar 

för vidare behandling (NV, 2008). 

När driftfasen är över och deponin sluttäcks ska den sluttäckas efter olika krav beroende 

på vilken klass deponin tillhör. Olika material får användas i sluttäckningen så länge de 

klarar funktionskraven. En deponi för farligt avfall får släppa igenom maximalt 5 liter per 

kvadratmeter och år och en deponi för icke farligt avfall maximalt 50 liter per 

kvadratmeter och år. En sluttäckning byggs upp av olika material ovanpå avfallet. Avfall, 

avjämningsskikt, gasdräneringsskikt, tätskikt, dräneringsskikt och ett skyddsskikt på 

toppen. Ofta används även materialseparerande material mellan lagren. Sluttäckningens 

syfte är att minska mängden nederbörd som tränger in i deponikroppen. Med ett minskat 

flöde genom deponikroppen minimeras utsläppen av föroreningar som följer med vattnet 

(NV, 2004). I figur 2 visas en konceptuell beskrivning av en bottenkonstruktion och 

sluttäckning för en modern deponi. 

 

Figur 2 Konceptuell beskrivning av botten och sluttäckningsskikt. Modifierad efter NV, 

(2004). 



5 

 

2.2 GRUNDVATTEN 

Grundvatten är vatten som finns i marken under den nivå där marken är helt mättad på 

vatten. Grundvattnet fylls på genom regn som infiltrerar genom marken eller genom 

infiltration från sjöar och vattendrag. När marken tar upp det infiltrerande vattnet fylls 

markens vattenmagasin på till det når fältkapacitet. Vattnet perkolerar då ned till 

grundvattnet. Grundvatten rör sig genom marken i olika hastighet beroende på markens 

olika egenskaper. Jordarter med olika kornstorlek styr grundvattnets hastighet. Jordar 

med mycket utrymme mellan kornen ger en högre hastighet än jordar med mycket små 

utrymmen mellan kornen, t.ex. lera (Grip & Rodhe, 2000). 

Grundvatten är en källa till föroreningstransport då grundvattnet kan ta med sig 

föroreningar från jordmatrisen och sprida den längs med flödesriktningen för 

grundvattnet (Freeze & Cherry, 1979). 

2.2.1 Inströmningsområde 

Ett område där nederbörd infiltrerar marken och bildar grundvatten kallas 

inströmningsområde. Dessa områden ligger högre upp än utströmningsområden och kan 

ses som den del av markytan i landskapet som tar åt sig vatten (Karlqvist & Olsson, 1982). 

2.2.2 Utströmningsområde 

Ett område där grundvattnet tränger upp ur marken och strömmar ut kallas 

utströmningsområde. Utströmningsområden ligger lägre än inströmningsområden och 

kan ses som den del av markytan i landskapet där vatten tränger fram. In-och 

utströmningsområden är inte stationära i tiden utan beror på grundvattennivåer i marken 

(Karlqvist & Olsson, 1982). 

2.2.3 Grundvatten och deponier 

Vid planering av anläggandet av en ny deponi ska grundvattensituationen i området 

beaktas. Om området är ett inströmningsområde eller utströmningsområde gör stor 

skillnad för lakvattenhanteringen vid deponin. Om en deponi är lokaliserad till ett 

inströmningsområde kommer det lakvatten som rinner ned i den geologiska barriären att 

infiltrera i marken under deponin. Det ger en större risk för en djupare 

föroreningstransport. En deponi lokaliserad till ett utströmningsområde kommer inte att 

förorena grundvattnet under deponin i lika stor utsträckning då grundvattentrycket är 

högre där. I det fallet rinner grundvattnet till deponin och rinner in i dräneringssystem och 

skapar en större volym lakvatten (Karlqvist & Olsson, 1982). Gamla och nya deponier 

skiljer sig mycket med avseende på inträngande grundvatten då gamla deponier inte 

konstruerades utifrån de krav som finns idag. Gamla deponier har inte alltid en tät botten 

vilket dagens deponier för icke farligt och farligt avfall konstrueras med. Sedan 2008 

måste nya deponier skyddas från grundvatteninträngning (NV, 2008). 

2.2.4 Hydrologi i en deponikropp 

Vattnets väg genom en deponikropp är inte helt klarlagd än idag. Det beror på att det finns 

både mättade och omättade zoner i deponikroppen och att en deponikropps hydrauliska 

egenskaper varierar i tiden på grund av nedbrytning, kompaktion och sättningar. Det beror 

även på avfallets heterogena natur samt av gasbildningen som kan påverka de 

hydrologiska egenskaperna (Christensen, 2011). 
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Avfallets heterogenitet gör att hydrologin i en deponi är svår att beskriva. Deponier har 

mättade och omättade zoner genom hela deponikroppen och avfallets sammansättning 

kan styra vattnets väg genom deponikroppen till tomrum som fungerar som makroporer. 

Avfallets sammansättning av olika material skapar också områden i deponin som helt 

blockerar vattnets väg, t.ex. plastpåsar eller metallföremål etc. I dessa områden kan det 

skapas flödesvägar runt föremålen. Föremålen kan också fungera som vattenmagasin då 

vatten som perkolerar ned genom deponin kan fångas upp i dylika magasin och lagras. 

Vattnet fortsätter inte att perkolera ned innan en sådan del av deponin har nått 

fältkapacitet och vattnet fortsätter rinna nedåt (Bendz et al., 1998). Om avfall har täckts 

över under driftfasen av lager för att skydda att avfall blåser bort eller skydda det från 

fåglar, kan dessa lager både innebära att lagren fungerar som täta skikt och göra att vattnet 

rinner igenom deponikroppen i en högre takt då vattnet kan rinna genom makroporer, 

eller kan lagren sakta ned perkoleringen genom deponikroppen (Christensen, 2011). 

Avfallets sammansättning skapar också markroporer. Dessa flödesvägar varierar med 

ålder på deponin, nedbrytningsstadie och på vilket djup som avses (Bendz et al., 1997). 

Olika beskrivningar av en deponis vattenbalans finns. En konceptuell modell finns 

utgiven av naturvårdsverket och styrs av nederbörden, ytvattentillrinning, 

grundvattentillrinning, vatten som tillförs med avfallet, avdunstning, ytavrinning, 

uppsamlat lakvatten, lakvattenläckage, magasinsförändring (NV, 2004). 

Gamla och nya deponier skiljer sig i hur vattnet transporteras ned genom deponin. Nya 

deponier visar i högre grad ett snabbare flöde vilket kan förklaras av ett större antal 

makroporer och en större volym porer för vattnet att transporteras igenom. I äldre 

deponier har avfallet kompakterats mer med följden att makroporer satts igen och 

porvolymen minskat, vilket ger vattnet en långsammare perkolation genom 

deponikroppen (Bengtsson et al., 1994). 

En sluttäckning kan ha olika konstruktioner men den måste klara kraven som finns för 

respektive deponiklass (NV, 2004). Sluttäckningens olika materialskikt kan lagra olika 

mycket vatten beroende på val av material och mäktighet. Vatten går in i skiktet i form 

av nederbörd, det återgår till atmosfären genom evapotranspiration, en del av nederbörden 

rinner av som ytavrinning och en del av nederbörden lagras i olika lager. När de lager 

som kan ta emot vatten har nått fältkapacitet perkolerar vattnet nedåt till tätskiktet. En del 

av vattnet rinner bort i dräneringen ovanpå tätskiktet och en del går igenom tätskiktet och 

infiltrerar ned i avfallet. Hur mycket som infiltrerar ned i avfallet beror på tätskiktets 

konstruktion, om det finns några skador på det, hur väl dräneringsskiktet fungerar (vilket 

reglerar vattentrycket på tätskiktet) samt mäktigheten på skikten som kan binda olika 

mycket nederbörd (Bengtsson et al., 1994; Christensen, 2011). 

Ferguson (1993) beskrev en hydraulisk modell där vatten i den omättade zonen binds 

elektrostatiskt till fasta ytor där de bildar statiska vattenfilmer och mobila vattenfilmer 

som sakta rinner nedåt på grund av gravitationen. Bendz et al. (1997) teoretiserar kring 

Fergusons teori och beskriver att vatten bundet till elektrostatiska skikt kan, vid en stor 

tillförsel av vatten uppifrån, växa till en tjocklek som inte ytspänningen kan hålla kvar 

varefter vattenfilmerna släpper och i sin tur tar med sig mer vatten. Då flera skikt av vatten 

släpper och följer med genom deponikroppen kan utflödet uppvisa ett större flöde från 

deponikroppen än vad som är proportionerligt med inträngande flöde uppifrån. 
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2.3 KVÄVETS KRETSLOPP 

Från en deponi sker ofta utlakning av olika former av kväve, framförallt ammonium. 

Kväve är ett näringsämne som i för stora mängder kan ge konsekvenser i form av 

övergödning i recipienten. 

Kvävets former beror av fysikaliska och biologiska processer och sker i ett kretslopp. I 

atmosfären finns kväve som största beståndsdelen av gassammansättningen. Kvävgas 

omvandlas i olika processer och transporteras till marken som atmosfäriskt kväve i 

formen nitrat och ammoniak eller tas upp av växter som kan binda in kvävgasen, så kallad 

kvävefixering. Från det organiska materialet omvandlas det till organiska eller oorganiska 

kväveformer. 

Organiskt material bryts ned av olika mikroorganismer. Mikroorganismerna tar upp en 

del av kvävet för sin uppbyggnad men en del av kvävet mineraliseras till oorganiskt kväve 

i formen ammonium. Detta är även en process som kan ske omvänt då organismerna även 

kan ta upp ammonium. Ammonium kan omvandlas av mikroorganismer till nitrat genom 

nitrifikation och vidare till kvävgas genom denitrifikation (Gustafsson, 2010). 

2.3.1 Redoxprocesser 

Redoxprocesser kallas processer där elektroner överförs mellan olika ämnen. De delas 

upp i oxidation och reduktion där reduktion innebär att ett ämne tar upp elektroner och en 

oxidation att ett ämne ger ifrån sig elektroner. (Gustafsson, 2010). 

Redoxprocesser sker i regel kemiskt långsamt. Det är mikroorganismer som får 

redoxprocesser att ske i snabbare takt genom att katalysera reaktionerna. Det finns många 

olika organismer som kan katalysera reaktioner men två olika grupper är aeroba och 

anaeroba heterotrofa organismer. Organismer med aerob respiration använder syre som 

elektronacceptor, medan organismer med anaerob respiration använder andra element 

som elektronacceptor, som t ex nitrat, järn(III) och mangan(IV). 

2.3.1.1 Redoxpotential 

Redoxpotential är ett mått som ger information om vilken form av ett ämne i ett redoxpar 

som kommer dominera. Redoxpotentialen mäts som spänning och har enheten volt. För 

att beräkna redoxpotentialen behövs aktiviteten för molekylerna som är med i 

delreaktionen, aktiviteten för vätejonen, samt hur många elektroner som överförs i 

reaktionen, se ekvation 1. 

𝐸ℎ = 𝐸ℎ
0 −

2,3∗𝑅∗𝑇

𝜈∗𝐹
∗ log(

{𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑦𝑙𝑒𝑟}𝑝

{𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑦𝑙𝑒𝑟}𝑛∗{𝐻+}𝑚 (1) 

Eh representerar redoxpotentialen för halvreaktionen, 𝐸ℎ
0 standardpotentialen för 

halvreaktionen, ν antal elektroner som överförs i reaktionen, m antalet vätejoner. R är 

allmänna gaskonstanten och T temperaturen i Kelvin. Standardpotentialen för en 

halvcellsreaktion erhålls genom en mätning gentemot normalvätgaselektroden i ett 

system där alla reaktanter och produkter är ett. Redoxpotentialen kan mätas i fält med 

hjälp av en elektrod eller uppskattas utifrån indikatorparametrar (Gustafsson, 2010). 

För att få fram ett ungefärligt redoxintervall som markvatten befinner sig i kan 

indikatorparametrar användas. I Naturvårdsverket (1999) presenteras en metod för att 

karakterisera redoxstatus för grundvatten. Denna metod finns med i de nya 
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bedömningsgrunderna utgivna av (SGU, 2013). Indikatorparametrarna är järn, mangan 

och sulfat. Dessa är valda då det är vanliga i relativt höga halter i svenska vatten och är 

redoxkänsliga. I tabell 1 framgår kopplingen mellan redoxtillstånd och 

indikatorparametrarna (SGU, 2013). 

Tabell 1 Klassificering av redoxintervall. Efter SGU 2013. 

Klass Tillstånd 
Fe Mn SO4 SO4 

mg/l mg/l mg/l mg/l 

    Södra Sverige Norra Sverige 

1 Hög redoxpotential (aeroba vatten) <0,1 <0,1 ≥5 ≥2 

2 Måttligt hög redoxpotential (aeroba vatten) <0,1 ≥0,5 ≥5 ≥2 

3 Låg redoxpotential (anaeroba vatten) ≥0,1 ≥0,1 ≥5 ≥2 

4 Mycket låg redoxpotential (anaeroba vatten) ≥0,1 ≥0,05 <5 <2 

 

Liknande metoder har tagits fram för att karakterisera olika redoxzoner i 

föroreningsplymer från deponier (Lyngkilde & Christensen, 1992; Bjerg et al., 1995). 

2.3.1.2 Redoxreaktioner 

Exempel på redoxreaktioner ges i ekvation 2 och 3. I ekvation 2 visas en halvreaktion där 

järn(II) oxideras till järn(III), vilket kan ske i anaeroba vatten som syresätts, och där Fe3+ 

bildas och fälls ut som järnhydroxid (Fe(OH)3). I ekvation 3 visas en reaktion där 

manganoxid reduceras till mangan(II) vilket sker vid minskande redoxpotential 

(Berggren Kleja et al., 2006; Gustafsson, 2010). 

𝐹𝑒2+ + 3𝐻2𝑂 ⇒ 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 3𝐻+ + 𝑒− (2) 

𝑀𝑛𝑂2(𝑠) + 4𝐻+ + 2𝑒− ⇒ 𝑀𝑛2+ + 2𝐻2𝑂 (3) 

Mikroorganismer bryter ned organiskt material. Aeroba mikroorganismer använder syre 

för detta då syret är en elektronacceptor. Anaeroba organismer använder sig av andra 

elektronacceptorer. Vilka eletronacceptorer som används styrs av hur mycket energi 

dessa ger till organismen som använder dem. Syre är det som förbrukas först, därefter 

förbrukas nitrat, mangan(IV), järn(III), sulfat och sist i trappan är koldioxid. I marken 

sker flera processer samtidigt då marken inte är en homogen massa, utan markens 

sammansättning varierar kraftigt även på mycket korta avstånd men en process brukar 

dominera. Det gör att olika steg ofta kan ses och olika organismer är aktiva vid olika 

förhållanden. I figur 3 visas de vanliga redoxprocesserna som ses i mark och vatten. 
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Figur 3 De olika mikrobiella redoxprocesser som ofta ses avlösa varandra. Modifierad 

efter (Gustafsson, 2010). 

De olika indikatorelementen kommer att uppvisa olika halter av respektive ämne i 

markvattnet beroende på vilken process som dominerar. Vid en redoxförändring i 

markvatten, visar syre, nitrat och sulfat minskande halter då redoxpotentialen sjunker. 

Mangan(II), järn(II), sulfid och metan visar högre halter vid en minskad redoxpotential 

(Appelo & Postma, 2013). 

2.3.2 Nitrifikation 

Nitrifikation sker av mikroorganismer där organiskt kväve eller ammonium omvandlas 

till nitrat. Heterotrof nitrifikation omvandlar organiskt kväve eller ammonium till nitrat 

där en organisk kolkälla behövs. Heterotrof nitrifikation sker av svampar och skiljer sig 

mot den autotrofa nitrifikationen där bakterier omvandlar ammonium till nitrat med löst 

koldioxid som kolkälla. Nitrifikation sker i två steg av två olika bakterier med 

slutprodukten nitrat (Gustafsson, 2010). Se ekvation 5 och 6. 

2𝑁𝐻4
+ + 3𝑂2 ⇒ 2𝑁𝑂2

− + 2𝐻2𝑂 + 4𝐻+ (5) 

2𝑁𝑂2
− + 𝑂2 ⇒ 2𝑁𝑂3

− (6) 

2.3.3 Denitrifikation 

Vid denitrifikation omvandlas nitrat till kvävgas och lustgas av mikroorganismer. 

Denitrifikation sker under syrefria förhållanden med organiskt material som kolkälla 

(Gustafsson, 2010). Se ekvation 7. 

4𝑁𝑂3
− + 5𝐶𝐻2𝑂 + 4𝐻+ ⇒ 𝑁2 + 5𝐶𝑂2 + 7𝐻2𝑂 (7) 

2.3.3.1 Nitrifikation och denitrifikation kopplat till redoxprocesser 

Nitrifikationen sker vid syresatta förhållanden då bakterierna som genomför processerna 

är beroende av syre och sker därför under oxiderande förhållanden. Ammoniumet 

oxideras i två steg till nitrat. Denitrifikationsbakterierna trivs utan syre och sker då under 

reducerande förhållanden. Nitratet reduceras till kvävgas och lustgas med kvävgas som 

den största reaktanten (Appelo & Postma, 2013). 

Genom att mäta nitrathalten i mark och vatten går det att få en indikation på om det råder 

oxiderade- eller reducerade förhållanden. I figur 4 visas redoxprocesser i kvävecykeln. 

O2 → H2O Aerob respiration

NO3
- → N2

MnO2(s) → Mn2+

Fe(OH)3(s) → Fe2+
Anaerob respiration

SO4
2- → HS-

CO2 → CH4
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Figur 4 Redoxprocesser i kvävecykeln. Efter (Appelo & Postma, 2013). 

3 MATERIAL OCH METODER 

3.1 INSAMLING AV DATA 

Tillgänglig information avseende geologi, grundvatten och deponins konstruktion 

samlades in och informationen bearbetades i en modell i programvaran Rockworks med 

syfte att kunna relatera höjder för markyta, grundvattennivåer, marknivåer och 

dräneringssystem. För att undersöka ursprunget till det inträngande förorenade vattnet 

under lakvattendammarna användes programvaran SIMCA där en multivariat analys 

genomfördes. Platsbesök gjordes på anläggningen i syfte att få en överblick över området 

samt att få en djupare förståelse över topografin och hur en deponianläggning faktiskt såg 

ut. Under platsbesöket mättes grundvattenytan i några av grundvattenrören i området. 

Gamla ortofoton och flygbilder har dels laddats ned från nedladdningstjänsten Geodata, 

och har dels beställts från lantmäteriets flygbildavdelning avseende gamla analoga 

flygbilder. 

3.2 GIS 

Inhämtat data i form av gamla ritningar över ledningar och diken för anläggningen, kartor 

och gamla undersökningar av olika slag bearbetades i syfte att få fram koordinater för 

olika undersökningspunkter. I detta arbete användes två olika GIS programvaror, QGIS 

och ESRIs ArcGIS. 

Kartor från de gamla undersökningarna Carlstedt & Skandiakonsult (1976); Nordstrand 

& Fahlge (1981); Bergman (1993) har digitaliserats i ArcMap för att kunna överlappas 

ovanpå varandra. Detta gjordes i syfte att få in all information i samma karta och ge en 

enkel överskådlig vy över informationen. Även ritningen av Jatko & Olsen (1999) har 

georefererats i ArcMap. Den finns i digitalt format men utan georeferering. 

Undersökningarna Culos & Flyckt (2012; Geo Markservice, (2012); Serti (2016) är 
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relativt moderna med koordinater för provtagningsplatser samt borrhål. Koordinaterna 

importerades till ArcMap. 

Utifrån flygfoto från 1984 har dräneringen för den äldsta delen av deponin tolkats och 

digitaliserats. Med hjälp av ritningen av Jatko & Olsen (1999) har den del av dräneringen 

under deponin som tillkom senare, digitaliserats. 

3.3 ROCKWORKS 

Rockworks är ett program som tillhör företaget Rockware. Rockworks klarar av att 

hantera data från borrhål och göra beräkningar utifrån dessa samt att visa informationen 

i 2D och 3D. 

I detta arbete har en begränsad del av Rockworks funktioner använts. En modell har tagits 

fram i 3D och tvärsektion ur markprofilen har tagits ut där de olika jordlagerföljderna har 

lagts in för borrhålen. Detta har gjorts för att tolka vilken nivå dräneringen ligger på och 

i vilken jordart dräneringen ligger i. 

De olika undersökningspunkterna importerades in i Rockworks. På detta sätt lades all 

information om jordlagerföljder och grundvattennivåer in i programmet och tillät 

ändringar i indata relativt enkelt. De inmätningar som gjorts av entreprenörer för olika 

ledningar, diken och renoveringen av dammarna och fanns tillgängligt i cad-format, har 

lagts in i 3D vyn i Rockworks. 

Lantmäteriets höjdmodell användes i Rockworks. Höjdmodellen presenterades som en 

3D yta i Rockworks och användas som markering för markytan i tvärsektioner. 

Modellen på markytan har sedan, tillsammans med undersökningspunkterna, använts för 

att presentera området och visualisera information från de olika undersökningarna. 

3.4 TVÄRSEKTIONER 

Tvärsektioner över deponin med olika undersökningspunkter togs ut i väst-östlig riktning 

samt i nord-sydlig riktning. Tvärsektionerna användes till att tolka grundvattengradienter 

samt dräneringsledningarnas läge i höjd och i vilken typ av jordart de ligger i. Syftet med 

tolkningen av geologin var främst att se var grundvattentillströmningen kan ske, därför 

har den geologiska modellen förenklats till att visa jordlager tolkad som lera och jordlager 

tolkad som morän. Förenklingen av jordlagren har gjorts då vattentransporten i huvudsak 

sker i moränen. De tolkade jordlagerna har slagits ihop efter bedömd huvudgrupp i 

jordarten. Då det är flera olika undersökningar som spänner över tid, från 1975 till 2016, 

har de olika undersökningarna skett med olika noggrannhet och olika klassificeringar 

vilket har gjort att det kan ha funnits gränsfall när dominerande jordart valts. Helheten 

bedöms dock som korrekt då undersökningspunkterna har jämförts mot tolkade jordtyper 

i (Carlstedt & Skandiakonsult, 1976). 

3.5 LAKVATTENFLÖDEN OCH LAKVATTENBALANS 

Lakvattenflöden på anläggningen har studerats med syfte att förstå flödesvägar och skapa 

en helhet över anläggningen. 

En lakvattenbalans har tagits fram för att uppskatta inflöde av grundvattnet till 

huvuddräneringen tillsammans med skattningsberäkningar med Darcys lag för 

grundvattentransport in i dräneringsledningarna under deponikroppen. 
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Lakvattenbalansen är gjord med hjälp av interpolerade nederbördsdata samt interpolerade 

lakvattenflöden för 2015 och 2016. 

3.6 LAKVATTENDAMMARNA 

Området för lakvattendammarna söder om deponikroppen har undersökts med avseende 

på geologi och hydrogeologi. Föroreningsbilden har analyserats med multivariat analys. 

3.6.1 Multivariat analys 

Multivariat analys användes som en metod för att tolka mönster i de stora mängder data 

för vattenanalyserna som annars skulle vara svåra att se. Multivariata analysmetoder 

syftar till att klassificera prover och placera prover som uppvisar likande mönster nära 

varandra. (Miljostatistik, 2017). I detta examensarbetearbete användes den multivariata 

analysmetoden principalkomponentanalys (PCA) med hjälp av programvaran SIMCA 

version 14.1. 

PCA användes för att närmare undersöka sammansättningen av ett antal föroreningar i 

det förorenade vattnet som pumpas upp under lakvattendammarna. Utvalda provpunkter 

för vatten över anläggningen har analyserats i den multivariata analysen tillsammans med 

det förorenade vattnet. 

Samtliga prover i alla provpunkter lades ihop i ett dokument som lästes in i SIMCA. I 

SIMCA valdes en tolerans för saknad data för observationer (analys för en provpunkt) på 

50 % och för variabler (de olika ämnen som analyserats) 65 %. Samtliga analyser som 

legat under detektionsgränsen lades in som halva detektionsgränsen. 

Datat centrerades och skalades genom UV-skalning så att alla variabler fick samma 

varians. Datat transformerades genom log-transformering för att få datat så 

normalfördelat som möjligt. Datamanipuleringen gjordes i programvaran SIMCA. 

3.6.1.1 Principalkomponentanalys 

Principalkomponentanalys använder linjär algebra för att förenkla ett mångdimensionellt 

dataset. Principalkomponenter tas fram som förklarar var den största variansen är i 

datasetet. Principalkomponenterna spänner upp datasetet i rymden med två eller fler 

komponenter. Detta ger en möjlighet att reducera stora datamängder till överskådliga 

mönster och klassificeringar. 

Matematiskt delas data upp i vektorer som kan förklaras av projiceringar från rader och 

kolumner i datamatrisen. Dessa projiceringar representerar så kallade score- och loading-

vektorer. Matrisen och vektorerna beskrivs i ekvation 8. 

𝑋 = 𝑇𝑃´ + 𝐸 (8) 

X är datasetet i matrisform med observationer i rader och variabler i kolumner. T är 

”scorevektorn” och P´ är ”loadingvektorn”. E är en restmatris med det data som inte 

beskrivs av principalkomponentmodellen. Prim-tecknet för P:et står för transponat. 

”Scorevektorn” innehåller information om observationerna, det vill säga proverna. 

”Loadingvektorn” innehåller information om variablerna, exempelvis kemiska analyser 

av olika ämnen. Om datasetet består av tre variabler och tio prover innebär det att 

datasetet är i tre dimensioner med tio analyser för varje variabel. Då består T av t1,1 …. t10,1 

till t3,1… t3,10 och P´ består på samma sätt av p´1,1 …. p´3,1 till p´10,1… p´10,3. Om en 
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komponent väljs för att beskriva datapunkterna i det tredimensionella datasetet, projiceras 

datapunkterna på en linje. Om två komponenter väljs projiceras de på ett plan. I ekvation 

9 presenteras detta dataset med två beräknade komponenter. När datapunkterna projiceras 

ned på ett plan blir vektorerna ortogonala mot varandra och förklarar då variansen i två 

riktningar i rymden. En datamatris kan ha fler än 3 dimensioner, dvs. ha fler än tre 

variabler. Oavsett dimension på matrisen med data kan komponenterna väljas (Wold et 

al., 1987; Eliaeson et al., 2008). 

[

𝑋1,1 ⋯ 𝑋1,3

⋮ ⋱ ⋮
𝑋10,1 ⋯ 𝑋10,3

] = [

𝑡1,1

⋮
𝑡10,1

] × [

𝑝1,1

⋮
𝑝3,1

]

′

+ [

𝑡1,2

⋮
𝑡10,2

] × [

𝑝1,2

⋮
𝑝3,2

]

′

+ [

𝑒1,1 ⋯ 𝑒1,3

⋮ ⋱ ⋮
𝑒10,1 ⋯ 𝑒10,3

] (9) 

figur 5 visar en PCA-modell geometriskt, där tre olika variabler spänner upp rummet, 

dessa kan vara kväve, järn etc. De blå stjärnorna motsvarar mätvärden för olika ämnen 

från olika provpunkter. Punkterna projiceras ned på planet som spänns upp av 

principalkomponenterna PC1 och PC2. PC1 spänns upp på ett sätt att den förklarar störst 

del av variansen i datasetet, PC2 spänns upp ortogonalt mot PC1 och förklarar näst mest 

varians efter PC1. I detta exempel har datasetet i tre dimensioner reducerats till ett dataset 

i två dimensioner och således blivit mer lättöverskådligt. 

 

Figur 5 Visualisering av en PCA geometriskt. 

I ”scoreplotten” grupperas prover efter deras liknelse till varandra. Prover som ligger nära 

varandra samvarierar och prover långt ifrån varandra visar upp större och större skillnader 

desto längre ifrån varandra de är. Provernas plats i ”scoreplotten” kan beskrivas som deras 

nya koordinater. Detta illustreras av figur 5 där de befintliga stjärnorna (observationerna) 

har koordinater i rummet. När de sedan projiceras ned på planet som spänns upp av 

principalkomponenterna får de därmed nya koordinater i det planet (Eliaeson et al., 2008). 

”Loadingplotten” visar variablers samvariation. Variabler som är nära varandra 

samvarierar i en högre grad än de variabler som är längre ifrån varandra. Variablernas 

utbredning bestämmer variansen i datasetet. De punkter i ”loadingplotten” som ligger 
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nära origo visar på en låg varians och påverkar modellen lite, medan punkter längre från 

origo påverkar modellen mer och påverkar utbredningen på principalkomponenterna 

(Eliaeson et al., 2008). 

Contribution plots är ett verktyg i programvaran SIMCA där variablerna för olika 

observationer kan jämföras mot varandra. Vid UV-skalning uttrycks staplar för 

variablerna i standardavvikelse och visar om variabeln är större eller mindre jämfört mot 

den observationen man jämfört mot. Contribution plots ger information om vilka 

variabler som avviker mellan observationer och därmed vilka som påverkar skillnaden 

mellan de undersökta grupperna. I plotten ställs variablerna upp där de visar åt vilket håll 

variablerna avviker från den ena gruppen, om grupper av observationer jämförs.(SIMCA, 

2017) T.ex. om grupp 1 jämförs mot grupp 2 och staplarna för järn är uppåt (positiv) 

avviker järn positivt för grupp 1. Dvs. grupp 1 visar på en högre halt av järn. Tillsammans 

med analysdata för observationerna kan det ses om den ena gruppen av observationer har 

generellt högre eller lägre halter av ämnen eller om det var några analyser som var väldigt 

höga. 

4 OMRÅDESBESKRIVNING 

I figur 6 och figur 7 ses flygfoton och ortofoton mellan 1960 och 2015 där utvecklingen 

av Brista avfallsanläggning kan ses. Området gränsar i söder och syd-väst till ett militärt 

övningsområde, i öster går norra stambanan och bortanför stambanan ytterligare 800 

meter österut finns bebyggelse. Norr om anläggningen ligger Fortums 

kraftvärmeanläggning. I väster finns skogs- och ängsmark samt bebyggelse ungefär en 

kilometer bort (Eliaeson et al., 2012). Området där deponin ligger är en dalsänka med 

lera i botten, där ett befintligt dike fanns före deponering startade. 
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Figur 6 Flygfoton mellan 1960 och 2000. Flygfotot från 1985 är i snedbildsformat. 

Analoga flygfoton från lantmäteriet. ©Lantmäteriet 
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Figur 7 Ortofoton mellan 2005 och 2015. GSD-Ortofoton ©Lantmäteriet. 

I figur 8 visas dagens grundvattenrör på anläggningen. De två grundvattenrör som är 

utmärkta med blå färg är borrade under hösten 2016 i samband med undersökning av 

marken inför byggande av en inert deponi. Dessa punkter ingår inte i dagens 

kontrollprogram men har använts i detta arbete. 
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Figur 8 Dagens grundvattenrör på Brista avfallsanläggning. Blå färg representerar 

grundvattenrör som ej ingår i kontrollprogrammet. GSD-Ortofoto, 0,25m färg 

©Lantmäteriet (2015). 

I figur 9 presenteras samtliga provpunkter där vattenprovtagning sker på Brista. D1, D2 

och D3 representerar de olika dräneringspunkterna för lakvattendammarna i söder. RY0 

är referensprovpunkt för Rosersbergsbäcken och provpunkten Skvalet norr i bilden är 

kontrollpunkt för påverkan på Rosersbergsbäcken. RY1 representerar referenspunkt för 

grundvatten. Samtliga punkter Y och siffra står för ytvatten, punkter med G står för 

grundvatten och punkter med S står för sluttäckningsvatten. 
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Figur 9 Samtliga provpunkter där vatten analyseras på Brista avfallsanläggning samt de 

olika recipienterna runt omkring anläggningen. GSD-Ortofoto, 1m färg ©Lantmäteriet 

(2015). 

4.1 LAKVATTENDAMMAR 

I figur 10 ses de dammar som finns på Brista idag. Bilden är uppdelad i två delar med ett 

foto från 2013 till vänster och från 2015 till höger. Bilden är uppdelad på grund av att 

dammen till vänster ej syntes på grund av lövtäckta träd på flygfotot 2015. De dammar 

som används idag och som har undersökts i detta arbete finns söder om deponin, längst 

ned till höger i bilden. Lakvattendammen ovanpå deponin finns som en extra reserv idag. 

Från dammen ovanpå deponikroppen går en ledning ned till lakvattenbrunnen vilket finns 

beskrivet i kapitel 4.2 Dräneringssystem. Lakvattenbrunnen är en brunn dit alla 

lakvattendräneringar för den södra delen leder. Brunnen syns i figur 9 som L2tillf. L2tillf 

är provpunkt för huvuddräneringen som leder in i brunnen. Huvuddräneringen beskrivs 

närmare i 4.2 Dräneringssystem. Dammen som finns längst till vänster i bilden kallas 

skogsdammen och är i dag inte i bruk och är inte en lakvattendamm. Idag rinner det till 

ytvatten till skogsdammen som antas vara rent. Detta vatten rinner sedan ut i 

Bristabäcken. 
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Figur 10 Dammar som finns på Brista idag. Den vänstra delen från 2013 och den högra 

från 2015.GSD-Ortofoto, 1m färg ©Lantmäteriet (2013). GSD-Ortofoto 0,25m färg 

©Lantmäteriet (2015). 

4.2 DRÄNERINGSSYSTEM 

Dräneringssystem för deponin finns anlagt under deponikroppen, kallad huvuddränering. 

Runt om deponikroppen finns ett täckt lakvattendike som täcktes i samband med 

sluttäckningen. Vattenflöden från dessa dräneringssystem samlas i en brunn nedströms 

deponin kallad lakvattenbrunnen (utmärkt som L2tillf), se figur 11. Till denna brunn 

pumpas även lakvatten från den norra delen av deponin samt dagvatten från en 

sorteringsyta placerad norr om deponin. Det går även ett rör från dammen ovanpå deponin 

ned till Lakvattenbrunnen som tillåter en recirkulation av lakvatten då den är i bruk. Detta 

rör ses i figur 11. I figur 11 är sorteringsytan markerad med en röd rektangel. 

Lakvattenflödet mäts i två punkter: 

• Flödet ut ur huvuddräneringen som rinner ned i Lakvattenbrunnen, vilket visar 

hur mycket lakvatten som rinner till under deponikroppen. 

• Flödet ut ur L2 som rinner från Lakvattenbrunnen till den norra av de två 

lakvattendammarna (söder om deponin) vilket visar det sammanlagda 

lakvattenflödet från huvuddräneringen samt lakvattendräneringen runt 

deponikroppen och vattnet från sorteringsytan. 
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Figur 11 Huvuddräneringen under deponin visas i mitten av fotot. Lakvattendräneringen 

i deponikroppens kanter visas tillsammans med lakvattenröret som går från dammen på 

toppen av deponin ned till lakvattenbrunnen. I övre delen av bilden är sorteringsytan 

markerad i rött. Lakvattenbrunnen är utmärkt på fotot med en orange punkt. L2 ses i nedre 

högra hörnet i inloppet av den övre lakvattendammen. GSD-Ortofoton, 1m färg 

©Lantmäteriet (2015). 

Utanför lakvattendräneringen, som finns runt deponikroppen, finns en 

dagvattendränering som ligger ytligare än lakvattendräneringen. Dagvattendräneringen 

har som uppgift att samla in tillrinnande ytvatten och förhindra det att nå 

lakvattendräneringen. 

4.3 BEVATTNING PÅ BRISTA AVFALLSANLÄGGNING 

Ovanför den norra av de södra lakvattendammarna (nere till höger i figur 10) finns ett 

bevattningsområde där lakvatten bevattnas under växtsäsong. Bevattningen är en 

reningsmetod för lakvattnet på Brista. 

Bevattningen av ytan ovanför lakvattendammarna är en av två bevattningsmetoder på 

Brista. Från 2016 bevattnas även deponikroppen under sluttäckningen med syfte att 

främja metanproduktion. Detta sker med hjälp av nedlagda rör under tätskiktet. 
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4.4 NEDERBÖRDSDATA 

Nederbördsdatat för Brista avfallsanläggning är tagen från Sätra gård som ligger ungefär 

åtta km söder om Brista avfallsanläggning. Sätra gårds koordinater i latitud och longitud 

är 59.5339;17.8446. 

5 RESULTAT 

5.1 GRUNDVATTENRÖRELSER OCH GRUNDVATTENTILLSTRÖMNING 

5.1.1 Geologi 

Området domineras av tunna jordlager som bekräftas av flera undersökningar på platsen. 

Anläggningen är lokaliserad till en lokal dalsänka i nordväst-sydöstlig riktning. Områdets 

topografi ligger mellan +25 och +40 meter över havet. Berget består av granit i området 

och överlagras av morän och går i dagen på vissa platser. Det största lerdjup som uppmätts 

är 4,5 meter i söder (Carlstedt & Skandiakonsult, 1976). Dalsträckan täcks av ett lerdjup 

av varierande mäktighet som ligger ovanpå morän samt silt. Moränen är överlagrad av 

lera, torrskorpelera, silt, sand med lera högst upp. På vissa platser där grundvattnet ligger 

högt återfinns organiska jordarter på mellan 0,3 till 0,5 meter (Nordstrand & Fahlge, 

1981). Inom fastmarkspartierna överlagras berget av sandig, siltig-sandig respektive siltig 

morän. Vid sonderingar som utfördes 1981 av Skandiakonsult påträffades sten, block 

eller berg på mellan 0,7 till 3,8 meter djup under markytan. Största jorddjup ned till 

bergytan har påträffats i söder där den låg på 10 meter (Nordstrand & Fahlge, 1981). 

Undersökningar som gjordes av Bergman (1993) påträffade svallad sandig grusig morän 

som är underlagrad av hårt packad sandig, moig morän. Även sand varvad med lera 

underlagrad av sandig moig morän påträffades. 

Från Paulsson (2002) framkom det att undersökningar gjordes söder om deponin 1995 i 

samband med att lakvattendammarna söder om deponin skulle byggas. Undersökningarna 

genomfördes med viktsondering, jordprovtagning genom skruvborr samtidigt som tre 

grundvattenrör installerades. Från dessa undersökningar framkom det att berget 

överlagras av 0-4 meter morän vilken i sin tur överlagras av 1,5 till 4 meter lera. Leran 

består ned till 1,2 meters djup av torrskorpelera och blir därefter mer sandig. Moränen i 

botten är siltig och sandig. 

I figur 12 är den geografiska placeringen av alla geologiska undersökningspunkter 

inlagda. I figuren visas även punkter som markerar läget för dräneringen runt deponin 

och huvuddräneringen1. Huvuddräneringen (svart linje) ansluter till lakvattendräneringen 

som symboliseras av de svarta punkterna. Grundvattenrören är markerade med en blå 

stapel på sidan om undersökningspunkten med en mörkblå kon ovanpå. 

                                                 
1 Punkter för dräneringen runt deponin och huvuddräneringen är inlagda för att kunna relatera deras höjder 

i tvärsektion i Rockworks. Linjerna från 3 dimensionella vyn går ej att arbeta med när tvärsektion i 2D tas 

fram. 
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Figur 12 Samtliga undersökningspunkter inlagda i Rockworks med höjdmodell från 

lantmäteriet. Samtliga svarta punkter markerar lakvattendränering. Huvuddräneringen 

som linje är även inlagd i bilden. Färgerna i teckenförklaringen representerar jordlager 

för de olika inlagda undersökningspunkterna. Färgerna för markytan som syns i bilden 

finns ej beskrivet, men går från ljusgrönt till rött med ökande höjd. Modellen är förstorad 

i vertikalled med en faktor 3. 

Tolkning från de samlade undersökningar som finns fram till idag med skruvprovtagning, 

provgropar och viktsonderingar stämmer relativt bra med den jordartskarta som ritades 

upp av Carlstedt & Skandiakonsult (1976), figur 13. 
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Figur 13 Jordartsbeskrivning efter (Carlstedt & Skandiakonsult, 1976). Digitaliserad och 

överlagrad GSD-Ortofoto, 1m färg ©Lantmäteriet (2015). 

5.1.2 Yt och Grundvatten på Brista avfallsanläggning 

Grundvattennivån är ytlig i området och har vid undersökningar uppmätts vid markytan 

på vissa platser (Nordstrand & Fahlge, 1981). Grundvattenmätningarna som görs 

regelbundet på området idag visar på ytliga grundvattennivåer vilket talar för ett högt 

grundvattentryck. Tabeller med grundvattennivåmätningar redovisas i bilaga A . I bilaga 

B  redovisas samtliga grundvattenrör med grundvattennivåer sedan 2012 framtagna med 

Rockworks. 

Undersökningen gjord av Carlstedt & Skandiakonsult (1976) beskriver att grundvattnet 

rinner fritt i moränen och berggrunden. Grundvattnet rinner artesiskt under leran i de 

områden leran ligger lågt och dess mäktighet är tillräcklig. 

En kartering som gjordes i samband med tillståndsansökan 1990 av Ragn-Sells 

Miljörevision AB, visar hur vattendelare går och att vattendelaren följer topografin 

relativt bra (figur 14), (Sigtuna kommun, 1990). I figur 14 ses även det befintliga diket 

som fanns innan deponering startade. I Sigtuna kommun (1990) finns det beskrivet att 

område I avvattnas söderut genom ett dike som rinner ut i Rosersbergsbäcken. Området 

för deponin ligger högst upp i avrinningsområdet. Deponin och området närmast deponin 

består av inströmningsområden och utströmningsområden. Inströmningsområdena 

möjliggör en grundvattenbildning samt utströmningsområdena i sänkan under 

deponikroppen möjliggör en grundvattenuppträngning. I figuren är dagens 

grundvattenrör inlagda samt Bristabäcken lokaliserad väster om anläggningen, och den 
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Namnlösa bäcken norr om anläggningen. Rosersbergsbäcken syns inte i kartan då den 

ligger längre söderut. 

I anpassningsplanen för Brista avfallsanläggning framkommer det att undersökningar 

visat att grundvattenströmningen främst går i moränen med en gradient på ungefär en % 

(Paulsson, 2002). Det framgår inte vilken undersökning som informationen är hämtad 

ifrån. Inte heller är det specificerat vilket område som avses när de skriver om gradienten 

för grundvattnet. Ingen av undersökningarna som beskrivs har återfunnits. 

 

Figur 14 Undersökning av yt- och grundvattendelare från 1990. Symbolen betyder 

att grundvattnet är bestämt från långtidsobservation i ett öppet system. 

5.1.3 Geologin och deponins konstruktions inverkan på grundvattnets rörelse och 

inträngning 

I figur 15 ses en bild från modellen över området med beskrivning av de olika linjerna. 
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Figur 15 3d vy över deponin sedd från sydöst. Lakvattendränering och lakvattendammar 

är synliga. Färgskalan ljusgrönt, gult till rött står för låg till hög höjd. Höjdmodell från 

lantmäteriet. GSD-Höjddata, grid2+ ©Lantmäteriet (2009). 

Huvuddräneringens geografiska läge i plan visas i figur 16. I figuren ses när dräneringens 

olika delar är konstruerade. Hur dräneringen norr om huvuddräneringen ser ut har inte 

varit möjligt att besvara under detta arbete då underlag för dräneringen i detta område inte 

har återfunnits. 
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Figur 16 Beskrivning av den ursprungliga och den nya delen av huvuddräneringen. På 

bilden syns också en del av huvuddräneringen som är osäker då den var markerad som 

dike på kartan av Löfgren (1990). GSD-Ortofoto, 1m färg ©Lantmäteriet (2015). 

Tvärsektion 2 till 6 i figurerna 17–20 visar tvärsektioner genom deponiområdet i väst-

östlig riktning. I bilaga C och bilaga D visas alla tvärsektioner i sin helhet samt deras läge. 

Markytan från höjdmodellen är inritad ovanför tvärsektionerna. 

Tvärsektion 2 i figur 17 visar den del under deponin som har de djupaste lerlagren och 

största jorddjup ned till berget. Figuren visar också att den östra sluttningen saknar lera 

ovan moränen vilket ger en större möjlighet för perkolerande nederbörd att transporteras 

in mot dräneringssystemet för deponin. I figur 17 till figur 20 syns att huvuddräneringen 

ligger lågt i förhållande till lakvattendräneringen runt om den täckta deponikroppen. 

Dagvattendräneringen ligger ytligare än lakvattendräneringen. För tvärsektion 3 i figur 

18 ses det särskilt tydligt att huvuddräneringen ligger några meter under 

lakvattendräneringen som går runt deponin. Tvärsektion 3 i figur 18 tillhör den senare 

konstruerade delen av huvuddräneringen, den som konstruerades mellan 1985 och 1989, 

och har faktiska höjder från ritningen av Jatko & Olsen (1999). Det gör att om höjderna 

på ritningen stämmer, visar den faktiska höjder och inte en uppskattning, vilket fallet är 

för den äldre delen av huvuddräneringen. Figur 17 till figur 20 visar på att 

huvuddräneringen generellt ligger lägre än lakvattendräneringen som finns runt 

deponikroppen, och ger därmed möjlighet för vatten att rinna till huvuddräneringen från 

områden utanför deponin. 
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Figur 17 Tvärsektion 2 genom deponikroppen i väst-östlig riktning. HDr i bilden betyder 

huvuddränering. Svarta punkter med siffror över, representerar lakvattendräneringen runt 

deponikroppen märkta med dess höjd, geofys står för undersökning där bergytan 

undersöktes med seismik. De andra punkterna representerar provpunkter från olika 

undersökningar. Höjdlinjen är markerad i figuren. Rakt ovanför HDr3 visar höjdlinjen på 

en svacka, vilket är för att HDr3 ligger framför de andra punkterna som ligger på en linje. 

Rött betyder berg, blått morän och gult lera. Axlarna är i meter och visar i vertikalled 

höjden äver havsytan i RH2000, och i horisontalled visar de avståndet mellan 

undersökningspunkterna i meter. 
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Figur 18 Tvärsektion 3 genom deponikroppen i väst-östlig riktning. HDr representerar 

huvuddräneringen, 1Ny ett grundvattenrör som borrades hösten 2016 samt de svarta 

punkterna med siffror över representerar lakvattendräneringen runt deponikroppen 

markerade med höjden ovanför. Rött betyder berg, blått morän och gult lera. Den blå 

stapeln till höger om 1Ny representerar dess grundvattenyta. Axlarna är i meter och visar 

i vertikalled höjden äver havsytan i RH2000, och i horisontalled visar de avståndet mellan 

undersökningspunkterna i meter. 

För tvärsektion 4 i figur 19 ses bergsklacken som gick i dagen innan deponering startade. 

Den kan även ses i jordartskartan i Figur 23. I tvärsektion 4 ses att huvuddräneringen 

ligger lågt jämfört mot dräneringen runt deponikroppen. Den aktuella bergsklacken 

fungerar förmodligen som en lokal grundvattendelare. Tvärsektion 6 i figur 20 visar på 

bergets skålformning under deponin, baserat på informationen från de seismiska 

undersökningspunkterna. I figur 20 är tvärsektion 6 inne i den äldre delen av 

dräneringssystemet och höjderna är baserade på höjdlinjerna i kartan av Nordstrand & 

Fahlge (1981). Trots att höjderna därmed är väldigt osäkra visar de ändå på skillnaden i 

höjdled för de båda dräneringarna. I tvärsektionen ses att den västra delen visar på en stor 

andel morän utifrån de undersökningspunkter som finns. Bergets skålformning syns och 

även den överlagrade leran i dalsänkan. 
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Figur 19 Tvärsektion 4 genom deponikroppen i väst-östlig riktning. I tvärsektionen visas 

undersökningspunkter väster om deponikroppen där bergytan ses stiga upp mot deponin 

för att sedan bilda en dal. HDr i bilden betyder huvuddränering. Svarta punkter med 

siffror över, representerar lakvattendräneringen runt deponikroppen märkta med dess 

höjd, geofys står för undersökning där bergytan undersöktes med seismik. De andra 

punkterna representerar provpunkter från olika undersökningar. Höjdlinjen är markerad i 

figuren. Rött betyder berg, blått morän, gult lera och gulbrunt sand. Axlarna är i meter 

och visar i vertikalled höjden äver havsytan i RH2000, och i horisontalled visar de 

avståndet mellan undersökningspunkterna i meter. 
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Figur 20 Tvärsektion 6 genom deponikroppen i väst-östlig riktning. HDr i bilden betyder 

huvuddränering. Svarta punkter med siffror över, representerar lakvattendräneringen runt 

deponikroppen märkta med dess höjd, geofys står för undersökning där bergytan 

undersöktes med seismik. De andra punkterna representerar provpunkter från olika 

undersökningar. Höjdlinjen är markerad i figuren. Rött betyder berg, blått morän, gult 

lera och gulbrunt sand. Axlarna är i meter och visar i vertikalled höjden äver havsytan i 

RH2000, och i horisontalled visar de avståndet mellan undersökningspunkterna i meter. 

Tvärsektion 1 för nord-sydlig riktning i figur 21 är framtagen i den östra kanten av 

deponin. Det går att se huvuddräneringen och lakvattendräneringen runt deponikroppen 

samt skillnaden i höjdled mellan dem. I figur 21 syns också grundvattenrör G12 och G11 

samt skillnaden i höjdled mellan den norra och södra delen av deponin. Den norra delen 

ligger några meter högre än den södra. I figuren visas markytan som skarpa toppar. Detta 

beror på att tvärsektionen är tagen i ett zickzackmönster för att få med huvuddräneringen 

som ligger mer västerut, längre in i deponin, och lakvattendräneringen för deponikroppen, 

som ligger mer österut, vid kanten av deponikroppen. Punkterna för huvuddräneringen 

och punkterna för dräneringen runt deponikroppen valdes för att se skillnaden i höjd 

mellan dem. Markytans höjdskillnad mellan deponins kant där dräneringen runt 

deponikroppen ligger, och längre in i deponin där huvuddräneringen ligger, skapar de 

tvära topparna och dalarna. För resterande tvärsektion i nord-sydlig riktning se bilaga D. 

Tvärsektion 3 i figur 22 visar en tvärsektion mer i mitten av deponikroppen. De 

undersökningspunkter som finns visar bara på lera och sand vilket tyder på att 

huvuddräneringen i mitten av deponikroppen är konstruerad mer i lera och sand och inte 

i morän. HDr som representerar huvuddräneringen ses ligga lägre än dräneringen runt 

deponikroppen. 
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Figur 21 Tvärsektion 1 i nord-sydlig riktning. Två grundvattenrör visas i figuren, G12 i 

norr och G11 i söder. HDr i bilden betyder huvuddränering. Svarta punkter med siffror 

över, representerar lakvattendräneringen runt deponikroppen märkta med dess höjd, 

geofys står för undersökning där bergytan undersöktes med seismik. De andra punkterna 

representerar provpunkter från olika undersökningar. Höjdlinjen är markerad i figuren. 

Rött betyder berg, blått morän, gult lera och gulbrunt sand. Axlarna är i meter och visar i 

vertikalled höjden äver havsytan i RH2000, och i horisontalled visar de avståndet mellan 

undersökningspunkterna i meter. 



32 

 

 

Figur 22 Tvärsektion 3 i nord-sydlig riktning. Tvärsektion 3 visar en tvärsektion mer i 

mitten av deponikroppen. HDr i bilden betyder huvuddränering. Svarta punkter med 

siffror över, representerar lakvattendräneringen runt deponikroppen märkta med dess 

höjd, geofys står för undersökning där bergytan undersöktes med seismik. De andra 

punkterna representerar provpunkter från olika undersökningar. Höjdlinjen är markerad i 

figuren. Rött betyder berg, blått morän, gult lera och gulbrunt sand. Axlarna är i meter 

och visar i vertikalled höjden äver havsytan i RH2000, och i horisontalled visar de 

avståndet mellan undersökningspunkterna i meter. 

Figur 23 visar en digitaliserad karta över de tolkade jordlagren från (Carlstedt & 

Skandiakonsult, 1976). Ovanpå jordartskartan är samtliga undersökningspunkter 

markerade. Undersökningspunkterna är från 1976 fram till 2016. De tolkade jordarterna 

som gjordes av Carlstedt & Skandiakonsult (1976) stämmer relativt bra med 

tvärsektionena i Rockworks, där även undersökningar efter 1976 är inlagda. 



33 

 

 

Figur 23 Jordarter tolkade av Carlstedt & Skandiakonsult (1976) överlagrad av samtliga 

undersökningspunkter mellan 1976 och 2016 på Brista avfallsanläggning. Flygfoto från 

2015 ligger längst bak. GSD-Ortofoto, 1m färg ©Lantmäteriet (2015). 

Tvärsektionerna visar att dräneringen är förlagd både i morän och i lera. De visar också 

att dräneringarna ligger relativt lågt sett till grundvattennivån runt omkring deponin. 

Ingen mätdata finns separat för lakvattendräneringen runt deponikroppen över tid men 

enligt Berggren (2017) sker en inträngning till lakvattendräneringen runt deponikroppen 

vid nederbörd. I figur 24 visas östra sidan av deponin med lakvattendräneringen som är 

förlagd runt deponikroppen samt den yttre dagvattendräneringen strax utanför 

lakvattendräneringen och markytan. Pilar har ritats in som möjliga transportvägar för 

vatten att nå dräneringarna. Dagvattendräneringen runt deponins kanter ska avleda 

ytvatten runt deponin och därigenom undvika att rent ytvatten rinner in i deponin men 

tvärsektionen visar att en del av nederbörden som infiltrerar i moränen på östra sidan av 

deponin kan rinna under både dagvattendräneringen och lakvattendräneringen runt 

deponikroppen. Detta vatten kan sedan nå huvuddräneringen under deponikroppen. 
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Figur 24 Vy sedd från söder där dagvatten-, lakvattendränering och lakvattendammar 

visas mot markytan i genomskärning. Blå pilar representerar nederbörd som rinner till 

dagvattendräneringen, till lakvattendräneringen som går runt deponikroppen samt som 

infiltrerar och rinner under dräneringarna och kan nå huvuddräneringen. Beroende på 

vilken sida om en vattendelare längs den östra sidan om deponin nederbörden faller på, 

rinner det antingen norrut eller söderut i dag- och lakvattendräneringen. 

5.1.4 Beräkning av grundvatteninträngning till Brista dräneringssystem 

För att skatta hur stor andel lakvatten som kan utgöras av inträngande grundvatten har 

beräkningar av grundvatteninträngning till dräneringen genomförts med Darcys lag, se 

ekvation 10. För att undersöka vad som styr beräkningen (känsligheten i beräkningen) har 

olika värden ansatts för olika parametrar i ekvationen: 

• Beräkningarna har gjorts för olika hydraulisk konduktivitet hos morän. 

• Hela beräkningen är gjord efter en ledningsdimension på 300 mm, vilket baseras 

på ritningen från Jatko & Olsen (1999) där det finns utmärkt att den gamla 

dräneringen har en dimension på 300 mm och den nya dräneringen en dimension 

på 225 mm. Dimensionerna på sidogrenarna är okända. Valet av dimensionen 300 

mm innebär ett konservativt antagande som ger en överskattning av flödet och 

inte en underskattning. Om dimensionerna är desamma för sidogrenarna, är 

dessutom en större andel av ledningarna i den grövre dimensionen 300 mm. I 

beräkningen har det, med ledning av ovan, antagits att arean för inflödet av 

grundvatten till huvudsystemets ledningar är 0,3 meter i höjd, vilket blir 0,3 m2 

för varje meter ledning på ena sidan av ledningen. Samma inflöde till ledningen 

är antagen från båda sidorna av ledningen i det horisontella planet. Det innebär att 
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inflödet till ledningen från dess båda sidor blir 0,6 m2 per meter ledning, se figur 

25. 

• Olika gradienter för grundvattenytans lutning för tillrinnande grundvatten till 

huvuddräneringssystemets ledningar har använts i beräkningarna. För varje 

beräkning har det antagits att det är samma lutning på grundvattnet mot alla 

ledningar i huvuddräneringen. Gradienterna för grundvattenytan som valts 

kommer dels ifrån mätningar mellan dräneringssystemets höjd i några kända 

punkter och grundvattennivån i några grundvattenrör samt från (Paulsson, 2002). 

 

Figur 25 Konceptuell bild av antaganden för flödesberäkningar. Antagandet innebär att 

dräneringsledningen är 0,3 meter hög. Höjden på 0,3 meter multiplicerat med 1 meter ger 

en area på 0,3 m2 per meter ledning och sida. Total area som grundvatten kan flöda in i 

röret blir 0,6 m2 per meter då båda sidorna av ledningen avses. 

Ekvation 10 visar Darcys lag i m3/s. Darcys lag har använts med Dupuits antagande vilket 

innebär att flödet på varje nivå är horisontellt (Grip & Rodhe, 2000). Vertikala flöden är 

försummade samt mättade förhållanden är antaget. Det är antaget att det bara finns en 

akvifer i området. 

𝑄 = −𝐾 ∗ 𝐴 ∗
𝑑ℎ

𝑑𝑥
 (10) 

Q står för flödet i m3/s, A står för arean som grundvattnet flödar igenom i enhet m2 och 

dh/dx är gradienten på grundvattenytan, dvs lutningen på grundvattenytan. Gradienten är 

enhetslös. K står för den hydrauliska konduktiviteten och representerar grundvattnets 

förmåga att flöda genom mediet, i det här fallet moränen, enheten är m/s. 

För att erhålla den area av dräneringssystemet som är förlagd i morän (eftersom det antas 

att grundvatten rör sig i morän och inte i lera) togs areor för lera respektive morän fram, 

se tabell 2. Respektive andel har använts för att beräkna hur stor del av dräneringen i 

meter som ligger i lera eller morän. Detta gjordes genom att ta procentsatsen för 

respektive jordart och multiplicerade med längden på hela huvuddräneringen. Längden 
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för ledningarna i respektive jordart har sedan multiplicerats med 0,6 m2 för att få arean 

som vattnet rinner igenom in i dräneringen, se tabell 3. 

Tabell 2 Andel av dräneringen som ligger i morän eller i lera. 

Jordart   Area [m2] % 

Area morän 16971 48.25% 

Area lera  18205 51.75% 

Tot area   35176 100.00% 

 

Tabell 3 Storlek på area av dräneringen som grundvattnet kan rinna in i. 

Area inflöde till dränering   

Antagit 0.6m2 per m  

0,6 *1288 [m] 773.2 

Andel Lera [m2] 400.1 

Andel morän [m2] 373.0 

 

I tabell 4 presenteras de olika hydrauliska konduktiviteterna som använts i beräkningarna. 

De är tagna från Larsson (2008) för grusig morän. Den grusiga moränen visar liknande 

hydrauliska konduktiviteter som är uppmätt i undersökningar på platsen (Bergman, 1993; 

Geo Markservice, 2012). Endast flödet genom moränen är beräknat då flödet genom leran 

kan försummas. 

Tabell 4 Hydrauliska konduktiviteternas max- och min-värden för morän. 

Hydraulisk konduktivitet [m/s] Hög Låg 

Grusig morän 1.00E-05 1.00E-07 

 

I tabell 5 visas flödena per år in i dräneringssystemet för respektive hydraulisk 

konduktivitet och grundvattenytans gradient. 

Tabell 5 Samlat flöde in i dränering på ett år med de olika gradienterna och hydrauliska 

konduktiviteterna. 

Q m3/år 

Gradient dh/dx=0.01 dh/dx=0.025 dh/dx=0.034 

Valt K [m/s] Hög Låg Hög Låg Hög Låg 

Flöde [m3/år] 1176 12 2941 29 4047 40 

 

En beräkning gjordes med en förändring av arean på moränen som huvuddräneringen 

ligger i. Detta gjordes för att se effekterna av att en större andel av huvuddräneringen var 

konstruerad i morän. Detta görs då den framtagna arean är osäker. Beräkningarna 

redovisas i tabell 6. 
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Tabell 6 Tillflöde till huvuddräneringen för den del av huvuddräneringen som är 

konstruerad i morän, med olika areor morän. 

Gradient   dh/dx=0.01 dh/dx=0.025 dh/dx=0.034 

Valt K [m/s] Hög Låg Hög Låg Hög Låg 

  Area morän [%]             

Flöde [m3/år] 

65 1585 16 3962 40 5452 55 

60 1463 15 3657 37 5033 50 

40 975 10 2438 24 3355 34 

35 853 9 2133 21 2936 29 

 

Det framgår av beräkningarna att den hydrauliska konduktiviteten är bestämmande för 

grundvattentransport till huvuddräneringen. En ökning eller minskning av arean från 

48,25 % till 60 respektive 40 % ger en ökning och minskning med 24 respektive 17 %. 

5.2 LAKVATTENFLÖDEN OCH LAKVATTENBALANS 

Lakvattenbalansen, dvs. förhållandet mellan det vatten som uppstår inom deponin och det 

vatten som avgår ur deponin, baseras på det data som finns idag för lakvattenflödena efter 

att tätskiktet för sluttäckningen färdigställdes. Iakttagelser av lakvattenflödena redovisas 

i kapitel 5.2.2 Lakvattenflöden 2012 - 2016 och 5.2.3 Lakvattenflöden 2016. Beräkningen 

av lakvattenbalanser för olika år redovisas i kapitel 5.2.5 Beräkning av lakvattenbalans. 

5.2.1 Nederbörd 

I tabell 7 presenteras nederbörden från mätstationen i Sätra gård för 2012 till 2016. 2015 

och 2016 visade på två olika extrema situationer där 2015 visade på hög nederbörd medan 

2016 visade på mycket låg nederbörd. Medelnederbörden för platsen är 557 mm mätt 

mellan 1977 till 2015 (SMHI, 2017). 2012 var ett år med den största nederbörden för 

mätstationen sedan mätningen startade 1977, näst efter den volymen kommer 2015 års 

nederbördsvolym. En nederbördsfrekvens över 600 mm har före 2015 och 2012 uppmätts 

2008, 1998, 1990, 1986 och 1980. 

Tabell 7 Nederbörd 2012 till 2016 med årsflöden i L2. 

 År Total nederbörd [mm] Lakvattenflöde från L2 [m3] 

2012 718 [-] 

2013 449 25333 

2014 576 14683 

2015 696 8522 

2016 300 5546 

 

5.2.2 Lakvattenflöden 2012 - 2016 

Figur 26 och figur 27 visar det totala lakvattenflödet från deponin som mäts i L2 och i 

figur 28 visas flödet tillsammans med nederbörden. Tidigare fanns det ett skibord i ett 

dike uppströms dammarna där flödet mättes. Det är antaget att skibordet har mätt samma 

vatten som idag rinner till L2. Figur 26 visar en flödestopp från december 2013 till mars 

2014. Denna flödestopp sammanfaller med att lakvatten pumpades upp och 
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recirkulerades till den befintliga lakvattendammen som finns ovanpå deponin. Lakvattnet 

rann tillbaka till lakvattenbrunnen och således dubbelräknades flödesmätningen. I tabell 

8 visas flödesmätningarna i L2 där tiden för pumpningen av lakvatten upp till 

lakvattendammen är markerad i grått. Fyra dagar efter pumpningen avslutades har flödet 

återgått till nivån före pumpningen startade. 

Även under 2012 förekom det flödestoppar. 2012 startade SÅAB med installationen av 

tätskiktet ovanpå deponikroppen. Det innebär att det var en betydligt större infiltration 

2012 jämfört mot 2013-2014, när deponikroppen hade börjat täckas. Under 2012 fanns 

också en temporärt grävt damm på toppen av deponin som kan ha påverkat 

lakvattenflödena, den finns beskriven i 5.2.4 Magasinering i deponikroppen. I Figur 27 

är outliers för 2014 samt flödestoppar för 2012 borttagna för att ge en bättre återspegling 

av minskningen av flödet över tid. 

Flödet från huvuddräneringen (L2tillf), uträknat från de uppmätta årsmedelvärdena, har 

mellan 2012 till 2016 minskat med 87 %. Flödet från L2 har minskat med 94% mellan 

2012 och 2016 och med 77,5 % mellan 2013 och 2016.2 

 

Figur 26 Totala lakvattenflödet ut ur deponin och lakvattendränering (L2) runt 

deponikroppen. 

 

                                                 
2 Anledning till att flödesminskningen för huvuddräneringen mellan 2013 och 2016 inte visas är på grund 

av bristfälligt data. 
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Figur 27 Totala lakvattenflödena ut ur deponin och lakvattendränering (L2) utan outliers 

och flödestoppar. 

 

Figur 28 Lakvattenflödet i L2 tillsammans med nederbörden. Flödesmätningarna 

betraktade som outliers på grund av recirkulationen av lakvatten till dammen ovanpå 

deponin 2014, är i figuren borttagna. 

Tabell 8 Flödesmätning i L2 under tiden som lakvatten pumpades upp till dammen 

ovanpå deponin. Tiden som vatten pumpades till dammen är markerat i grått. 

Datum Medelflöde L2 [L/s] 

2013-07-15 0.4 

2013-08-12 0.8 

2013-11-18 0.54 

2014-01-16 4.69 

2014-01-17 5.26 

2014-03-10 1.74 

2014-03-14 0.44 

2014-03-17 0.87 

2014-03-21 0.91 

2014-04-15 0.42 
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5.2.3 Lakvattenflöden 2016 

Lakvattenflödena för 2016 presenteras separat då data för 2016 används i beräkningarna 

för inträngning till deponikroppen. År 2016 var det enda år då tillräcklig data fanns där 

jämförelser kunde ske. 

I figur 29 presenteras lakvattenflödena mot nederbörden för 2016. I juli skedde ingen 

flödesmätning. Nederbörden är presenterad månadsvis. Lakvattenflödet är också 

presenterad månadsvis utifrån tillgängligt data.  

Trenden på flödet för huvuddräneringen har inte påverkats nämnvärt av nederbörden 

2016. I december syns en liten flödesökning för huvuddräneringen (figur 29). Den 

mätningen är genomförd en gång istället för tre gånger där ett medelvärde tas av tre 

mätningar. Detta kan betyda att det kan vare en outlier eller kan det vara en respons på 

den höga nederbörden i november. 

Trenden på lakvattenflödet är fram till idag fortfarande minskande förutom denna sista 

mätning i december. Flödet för L2 visar en påverkan av nederbörden, vilket i figur 29 

syns i april då flödet i L2 stiger samtidigt som nederbörden ökar. Juni sticker ut med 

ökande lakvattenflöden trots att nederbörden inte är högre än månaden innan. I figur 30 

visas bevattningsmängderna för de olika områdena. Bevattningsområdena presenteras i 

figur 31. Bevattningsområdena är utvidgade med nya områden 2015. Den befintliga ytan 

bevattnas av sprinklers och är precis söder om lakvattenbrunnen. Lakvattnet rinner i en 

relativt ny ledning från lakvattenbrunnen till den norra lakvattendammen. Mellan tredje 

och 30 maj vattnades 134 m3 och mellan sista maj och sista juni bevattnas den gamla ytan 

med 845 m3. 

 

Figur 29 Lakvattenflöden och nederbörd 2016. L2tillf representerar lakvattenflödet från 

huvuddräneringen. 
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Figur 30 Bevattning och lakvattenflöden. L2tillf representerar huvuddräneringen, gamla 

ytan (befintliga ytan) är söder om lakvattenbrunnen. 
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Figur 31 Bevattningsområden inom Brista. Lakvattenbrunnen tangerar 

bevattningsområdet. De blå ytorna representerar bevattningsområden, det grå området 

bevattnas inte utan fungerar som en buffert mot de befintliga dikena. GSD-Ortofoto, 1m 

färg ©Lantmäteriet (2015). 

5.2.4 Magasinering i deponikroppen 

Under arbetets gång har det framkommit att dammar grävts ovanpå deponin i syfte att 

omhänderta vatten från lakvattendammarna när dessa har riskerat att brädda. 

Dammbygget har inte dokumenterats och det har varit svårt att få fram under vilken 

tidsperiod som konstruktionen skett. Från flygfoton samt ortofoton finns det 

dokumenterat att en damm funnits 2012, se figur 32. Dammen ska inte ha haft någon 

bottentätning (Forssell, 2017). Installation av tätskiktet startade år 2012, vilket kan ses i 

flygfotot. Enligt Berggren (2017) torrlades dammarna så fort man slutade pumpa 

lakvatten till dem, vilket talar för att de har haft en hydraulisk kontakt med deponikroppen 

och att deponikroppen fyllts upp med lakvatten i och med pumpningen till dammarna. 

Det innebär att deponikroppen kan ha lagrat vatten men att det är okänt hur lång tid det 

tagit för vattnet att recirkulera ut ur deponikroppen. 
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Figur 32 Flygfoto från 2012 där en damm syns på deponin. Dammen är markerad av en 

röd rektangel. Vit brandslang upp till dammen syns vid insomning ©Ragnsells (2012). 

5.2.5 Beräkning av lakvattenbalans 

Lakvattenbalanserna är gjorda med interpoleringen av lakvattnet utifrån 2016 och 2015 

års data beskrivet nedan. I tabell 9 presenteras lakvattenflödena i L2 (totala flödet 

inklusive omgivande lakvattendränering runt deponikroppen) och huvuddräneringen för 

2016. I tabell 10 redovisas det lakvattenflöde som är beräknat för ett år med en 

medelnederbörd. 

För 2016 är både flödet ut ur huvuddräneringen (L2tillf) samt det totala lakvattenflödet 

ut från L2 känt. För 2015 är flödet inte känt för huvuddräneringen utan endast för det 

totala lakvattenflödet från L2. Av denna anledning har därför samma förhållanden 

antagits för 2015 som 2016, dvs. att 65 % av det totala lakvattenflödet kom från 

huvuddräneringen. Samma antagande har gjorts för ett år med medelnederbörd. I tabell 

11 visas respektive flöde för 2016, 2015 och ett medelnederbördsår. 

I tabell 12, tabell 13 och tabell 14 redovisas lakvattenbalanser för deponin 2016, 2015 

samt ett år för medelnederbörd. 

Nedan presenteras skillnader i lakvattenflöde, nederbörd samt tillvägagångssätt för 

interpolationen i punktform. 

• 2015 föll det 131 % mer nederbörd över året än 2016. 

• Skillnaden i lakvattenvolym var 2976 m3 mellan 2015 och 2016. 
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• Skillnaden i lakvattenvolym mellan 2015 och 2016, motsvarar 53 % mer lakvatten 

2015. 

• Skillnaden i nederbörd mot differensen i lakvattenvolym för 2015 och 2016, 

jämfördes mot varandra. Lakvattenflödets ökning i % dividerades med ökningen 

av nederbörd i %. Detta gav en ökning av 0,4 % mer lakvatten för varje % ökad 

nederbörd. 

• Den procentuella ökningen av lakvattenvolym per % nederbörd interpolerades för 

medelnederbörden, som ligger mellan 2016 och 2015 års nederbörd. En ökning 

från 2016 års nederbörd på 300 mm till medelnederbörd på 557 mm gav en ökad 

lakvattenvolym med 34 % gentemot 2016 års lakvattennivåer. 

• En ökning med 34 % lakvatten jämfört mot 2016 års lakvattenvolym ger en 

lakvattenvolym på 7431 m3 för ett medelnederbördsår. 

 

Tabell 9 Uppmätta lakvattenflöden 2016. 

Lakvatten 2016 

L2 [m3] 5545 

Huvuddränering (L2tillf) [m3] 3543 

 

Tabell 10 Lakvattenflöden vid ett medelnederbördsår med interpolerade data från 2016. 

Medelnederbörd [mm] Totalt lakvatten i L2 [m3] 

557 7431 

 

Tabell 11 Lakvattenflöden med antagandet att 65 % kommer från huvuddräneringen. 

År Huvuddränering [m3] L2 [m3] Mellanskillnad [m3] 

2016 3543 5545 2002 

2015 5539 8522 2983 

Medelnederbörd 4830 7431 2601 

 

Infiltrationen genom duken och sluttäckningsmaterialen som SÅAB använt ska släppa 

igenom max 10 liter per m2 och år när fullt skyddsskikt är uppnått (Ek, 2012). Då ytan 

som är sluttäckt är 10.1 ha blir den totala volymen ungefär 1000 m3 per år. Under 2016 

bevattnade SÅAB deponin inifrån med ungefär 600 m3 med syfte att gynna 

metanproduktionen. I en framtid är det tänkt att bevattna upp till 1000 m3 per år (Forssell, 

2017). I 2015 års vattenbalans som SÅAB gjort för Brista avfallsanläggning är 

vattenförbrukningen på grund av biologisk aktivitet för deponin 1067 m3. Denna siffra är 

använd även för 2016 samt medelnederbördsåret i beräkningarna. 

I lakvattenbalanserna är flödet från sorteringsytan, som pumpas till lakvattenbrunnen och 

påverkar flödet i L2, beräknat utifrån årsnederbörden multiplicerat med arean på 

sorteringsytan (900 m2) med en avrinningskoefficient på 0,8 (Svenskt Vatten, 2016). 
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I samtliga lakvattenbalanser är inläckage från ytvatten och inläckage till brunn 

ihopslagna. Grundvattentillrinningen i tabellerna är den totala volymen minus 

nettovolymen. 

Tabell 12 Lakvattenbalans för 2016.  

År 2016 

Tillrinning 

huvuddränering 

Tillrinning L2 exklusive 

huvuddränering 

Infiltration Duk [m3] 1000  

Sorteringsytan [m3]  216 

Bevattning gas [m3] 600  
Vatten till biologiska processer 

[m3] -1067  
Tillrinning lakvatten [m3] 

Inläckage ytvatten [m3] 

Inläckage Brunn [m3] } 1786 

Netto [m3] 533 2002 

   

Grv tillr [m3] 3010  

Totalt [m3] 3543 2002 

 

Tabell 13 Lakvattenbans för 2015. 

År 2015 

Tillrinning 

huvuddränering 

Tillrinning L2 exklusive 

huvuddränering 

Infiltration Duk [m3] 1000  

Sorteringsytan [m3]  501 

Bevattning gas [m3]   
Vatten till biologiska 

processer[m3] -1067  
Tillrinning lakvatten [m3] 

Inläckage ytvatten [m3] 

Inläckage Brunn [m3] } 
2482 

Netto [m3] -67 2482 

   

Grv tillr [m3] 5472  

Totalt [m3] 5539 2482 
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Tabell 14 Lakvattenbalans för ett medelnederbördsår. 

År med medelnederbörd 

Tillrinning 

huvuddränering 

Tillrinning L2 exklusive 

huvuddränering 

Infiltration Duk [m3] 1000  

Sorteringsytan [m3]  401 

Bevattning gas [m3] 1000  
Vatten till biologiska processer 

[m3] -1067  
Tillrinning lakvatten [m3] 

Inläckage ytvatten [m3] 

Inläckage Brunn [m3] } 
2200 

Netto [m3] 933 2601 

   

Grv tillr [m3] 3897  

Totalt [m3] 4830 2601 

 

Lakvattenbalansen för 2016, där både huvuddränering och L2 finns uppmätta, visar att 

det finns ett överskott av vatten om 3010 m3, vilket har tolkats som en 

grundvatteninträngning. År 2015, där flödet från huvuddräneringen har uppskattats 

utifrån 2016 års flöde, är motsvarande siffra 5472 m3. De olika volymerna representerar 

två olika extremer för nederbörden på Brista avfallsanläggning, 300 mm och 696 mm. Ett 

mer normalt år, med medelnederbörden för platsen, skulle lakvattenbalansen resultera i 

en grundvatteninträngning om ca 3900 m3. 

5.3 LAKVATTENDAMMARNA 

5.3.1 Grundvattenrörelser i området för de södra lakvattendammarna 

Föroreningssituationen kring dammarna var oklara före arbetets gång. I figur 33 ses 

dammarna med respektive provpunkter samt provpunkter i närheten. G5 är ett gammalt 

grundvattenrör som inte finns kvar idag. 
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Figur 33 Lakvattendammarna med provpunkter runt dem. G5 representerar en gammal 

provpunkt som inte finns kvar idag. GSD-Ortofoto 1m färg ©Lantmäteriet (2015). 

I figur 34 och figur 35 visas tvärsektioner över dammarna med deponikroppen i norr till 

höger i figurerna. I bilaga E visas tvärsektionerna och tvärsektionernas läge i plan i sin 

helhet. I figurerna visas att grundvattennivån är lägre under dammarna jämfört med 

grundvattennivån i grundvattenrören söder om dammarna. Skillnaden i grundvattennivå 

uppkommer på grund av pumpningen under dammarna. Skillnaden mellan pumpgropen 

mellan den södra dammen och den norra dammen är ca 3 meter. Dammarnas botten ligger 

i nivå med pumpgropen, eller strax ovanför. Från tvärsektionerna går det att se att 

synnerhet den södra dammen ligger i nivå med grundvattnet medan den norra ligger på 

en högre nivå. Det innebär förmodligen att en mindre del av den norra dammen är i 

kontakt med grundvattnet än den södra dammen. Grundvattenströmningen sker från norr 

till söder i området men påverkas lokalt av pumpningen under dammarna. I figur 35 ses 

grundvattenrör 1Ny bakom G3A som referens på att grundvattenytan är ännu högre 

nordväst om G3A. I båda figurerna syns också en punkt från lakvattendräneringen runt 

deponikroppen som visar nivån på dräneringen i södra delen av deponikroppen. När 

dammarna renoverades upptäcktes berg i dagen i framförallt den norra dammen men även 

i den södra delen av den södra dammen. Berg i dagen tyder på en potentiell transportväg 

för lakvattnet i dammarna ned till grundvattnet. 
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Figur 34 Tvärsektion av området för lakvattendammarna sett österifrån. Rektanglarna i 

figuren representerar lakvattendammarna. De vertikala axlarna står för höjden över havet 

i RH2000. Den horisontella axeln visar avståndet mellan de olika sorters punkterna. De 

helröda staplarna representerar berg i dagen. Blått med mönster i representerar morän, 

gult representerar lera. De blå staplarna representerar grundvatten och strecken i staplarna 

representerar nivån på olika grundvattennivåer.  

 

 

Figur 35 Tvärsektion av området för lakvattendammarna sett österifrån. Rektanglarna i 

figuren representerar lakvattendammarna. De vertikala axlarna står för höjden över havet 

i RH2000. Den horisontella axeln visar avståndet mellan de olika sorters punkterna. 

Lakvattendräneringen representeras av en svart punkt med siffror över, vilka visar 

punktens höjd i meter över havet. De helröda staplarna representerar berg i dagen. Blått 
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med mönster i representerar morän, gult representerar lera. De blå staplarna representerar 

grundvatten och strecken i staplarna representerar nivån på olika grundvattennivåer. 

5.3.2 Observationer från analyser av dräneringsvatten och grundvatten 

D2 och D3 visar på minskande redoxpotential (ökande halter av järn och mangan samt 

minskade halter av nitrat) sedan provtagningen startade 2016-02-12, se figur 36, 37, tabell 

15, 16, 17. Speciellt tydligt är det för D3, figur 37.  D3 visar på ökande halter av 

ammonium, totalkväve, konduktivitet och klorid. D2 har uppvisat stabila värden av dessa 

ämnen, förutom järn, sedan provtagningen startade 2016-02-12. 

 

Figur 36 D2s redoxförändring indikeras av halterna mangan, nitrat och järn. 

 

Figur 37 D3s redoxförändring indikeras av halterna mangan, nitrat och järn. 

pH för både D2 och D3 har varierat mellan 7 och 7,6, vilket är i nivå med G6. G6 har 

högre ammoniumhalter samt totalkväve än D2 och D3. G6 visar dock på lägre halter järn 

och mangan vilket tyder på en högre redoxpotential. Enligt SGU (2013) visar G6 på klass 

2 i redoxpotential, vilket klassas som aerobt vatten med måttligt hög redoxpotential. Se 
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kapitel 2.3.1.1 Redoxpotential. D2 och D3 befinner sig båda i klass tre och klassas som 

anaeroba grundvatten. 

Tabell 15 Redovisning av utvalda parametrar för D2. 

D2 pH Järn mg/l 

Mangan 

mg/l 

NO3-N 

mg/l 

NH4-N 

mg/l 

N-Tot 

mg/l 

Kond. 

mS/m 

Klorid 

mg/l 

2016-02-12 7.4 1.60 0.76 0.12 7.4 12 188 270 

2016-04-08 7.4 0.88 0.65 0.13 7.9 12 192 290 

2016-06-03 7.6 4.80 0.87 1.1 3.8 7.5 167 190 

2016-09-07 7.2 8.10 0.80 < 0.01 6.8 9.9 181 230 

2016-11-10 7.4 82 0.78 < 0.1 6.4 9.5 169 220 

 

Tabell 16 Redovisning av utvalda parametrar för D3. 

D3 pH Järn mg/l 

Mangan 

mg/l 

NO3-N 

mg/l 

NH4-N 

mg/l 

N-Tot 

mg/l 

Kond. 

mS/m 

Klorid 

mg/l 

2016-02-12 7.6 1.20 0.04 3.5 0.25 3.9 22.6 9.6 

2016-04-08 7.3 1.70 0.04 3.3 0.14 3.6 28.4 6.5 

2016-06-03 7.6 1.10 0.92 0.12 4.5 6.4 148 180 

2016-09-07 7 190.00 1.50 < 0.01 2.4 7.6 174 230 

2016-11-10 7.4 81 2.10 < 0.1 19 23 200 120 

 

 

Tabell 17 Redovisning av utvalda parametrar för G6. 

G6 pH Järn mg/l 

Mangan 

mg/l NO3-N mg/l NH4-N mg/l N-Tot mg/l 

2015-04-16 7.4 0.10 0.56 0.05 47 59 

2015-11-10 7.3 0.05 0.45 2.5 14 20 

2016-04-13 7.3 0.07 0.43 0.02 29 36 

2016-11-16 7.5 0.07 0.42 < 0.50 26 32 

 

D1 skiljer sig från D2 och D3. D1 visar på högre halter nitrat, högre halter ammonium 

och totalkväve. D1 visar också på låga halter järn och mangan. D1 visar dock likt D2 och 

D3 på klass 3 i SGUs bedömningsgrunder för redoxpotential. Den högre nitrathalten tyder 

på högre redoxpotential än D2 och D3 med en högre halt syre som tillåter nitrifikation av 

ammonium. Utvalda parametrar för D1 redovisas i tabell 18. 
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Tabell 18 Redovisning av utvalda parametrar för D1. 

D1 pH Järn mg/l 

Mangan 

mg/l NO3-N mg/l NH4-N mg/l N-Tot mg/l 

2016-01-14 7.7 1 0.37 3.9 14 23 

2016-02-12 7.6 0.88 0.19 9.6 6.4 19 

2016-04-08 7.6 1.2 0.3 6.5 7.2 16 

2016-06-03 7.8 1.9 0.64 2.2 21 30 

2016-09-07 7.7 1.7 0.5 3.4 23 32 

2016-11-10 8.1 0.29 0.08 15.0 0.14 17 

 

L4 representerar analyserna från en provpunkt i den södra lakvattendammen. Vattnet som 

leds till den södra dammen har luftats genom att passera luftaren i den norra dammen. 

Det är från den södra dammen som vattnet för bevattningen hämtas. Analyser från 

punkten L4 är därmed de som kan användas för att skatta halterna i bevattningsvattnet. 

Halterna i L4 ligger generellt lite högre än halterna i D2 och D3. Utvalda parametrar för 

L4 redovisas i tabell 19. 

Tabell 19 Redovisning av utvalda parametrar för L4. 

L4 pH Järn NO3-N 

2016-04-08 8.4 0.28 2.6 

2016-06-03 8.3 0.21 3 

2016-09-07 8.6 0.79 0.05 

2016-11-16 7.8 0.94 1.1 

 

Y6 är en ytvattenpunkt söder om lakvattendammarna. Y6 uppvisar lägre halter än D1, 

D2, D3 för järn och ammonium. Utvalda parametrar för Y6 redovisas i tabell 20. 

Tabell 20 Redovisning av utvalda parametrar för Y6. 

Y6 pH Järn mg/l NO3-N mg/l NH4-N mg/l 

2016-04-13 8.1 0.06 1.1 0.23 

2016-06-07 8.0 0.27 0.57 1.8 

2016-09-07 8.1 0.15 1.4 0.12 

2016-11-16 8.1 0.03 2.4 <0.01 

 

G3A och G11 uppvisar en betydande lägre halt av de olika kväveformerna samt en lägre 

halt av järn och mangan. G3A och G11 visar även på generellt lägre halter av de flesta 

parametrar. 

5.3.3 Multivariat analys 

Multivariat analys som genomfördes visar på ett samband mellan D1, D2, D3 och L4, G6 

och G7 men inte med punkter uppströms dammarna. I figur 38 syns en ”loadingplot” av 

modellen framtagen i SIMCA. I figur 39 presenteras en ”scoreplot” för modellen och i 
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figur 40 till figur 42 visas olika observationer för ”scoreplotten”. Det innebär att 

”loadingplotten” i figur 38 gäller för samtliga plottar. ”Scoreplotten” för modellen visas 

med olika provpunkter i de olika figurerna för att göra det mer lättförståeligt att se 

sambanden för de olika provpunkterna. PC1 förklarar 45,6 % av variansen och PC2 

förklarar 17,8 %. Figur 38 kan tolkas som att högt pH antikorrelerar mot höga halter av 

bly, totalfosfor krom nickel etc. Kvicksilver ligger väldigt nära origo och inverkar då lite 

på modellen. 

 

Figur 38 ”Loadingplot” av modellen. PC1 är i x-led och PC2 i y-led. 

I figur 37 visas ”scoreplotten” för modellen där alla olika provpunkter som ses i legenden 

i figuren spänner ut planet. För beskrivning av provpunkterna på Brista avfallsanläggning 

se kapitel 4 Områdesbeskrivning. I tabell 21 presenteras de provpunkter som användes i 

modellen. 
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Tabell 21 Beskrivning av valda provpunkter i multivariatanalys. 

Provpunkt   

D1 Dräneringspunkt söder om lakvattendammarna. 

D2 Dräneringspunkt i den södra lakvattendammen. 

D3 Dräneringspunkt i den norra lakvattendammen. 

DP1 

Gammal punkt för dränering söder om dammarna. Idag ersatt 

av D1. 

G3A Grundvattenrör 

G5 Gammalt grundvattenrör. Upphörde 2008. 

G6 Grundvattenrör 

G7 Grundvattenrör 

G11 Grundvattenrör 

L2 

Provpunkt tillika flödesmätningspunkt för lakvatten i inlopp 

till den norra lakvattendammen. 

L2tillf (Huvuddräneringen) 

Provpunkt tillika flödesmätningspunkt för lakvatten från 

huvuddränering. 

L4 Provpunkt i den södra lakvattendammen. 

RY0 

Referensprovpunkt för Rosersbergsbäcken ovanför 

anläggningen. 

Skvalet 

Referensprovpunkt för Rosersbergsbäcken nedanför 

anläggningen. 

Y3 Ytvattenpunkt söder om lakvattendammarna 

Y6 Ytvattenpunkt söder om lakvattendammarna 

 

I figur 40 visas utvalda observationer från ”scoreplotten”. G3A i plotten ligger utanför 

det 95-procentiga konfidensintervallet för några provpunkter som representerar äldre 

prover. Punkterna visar på högre halter bly än de andra som är lite yngre. I figuren visas 

också att D1, D2 och D3 ligger i mitten av plotten och korrelerar till L4, det gäller i 

synnerhet D1. 

I figur 41 är analyser för L2 och huvuddräneringen (i figuren L2tillf) inlagd tillsammans 

med D1, D2, D3 och L4. L2 och huvuddräneringen skiljer sig från de andra provpunkterna 

genom att ligga mer till höger och visa på en större samvariation med klustret till höger i 

”loadingplotten”. 

I figur 42 visas utvalda observationer där grundvattenrören nedströms 

lakvattendammarna är plottade samt ytvattenpunken Y6. Grundvattenanalyserna, D2 och 

D3 uppvisar liknande mönster. Det är förhöjda metallhalterna i G6 som orsakar att några 

observationer ligger utanför det 95 procentiga konfidensintervallet. 
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Figur 39 ”Scoreplott” för modellen. 

 

Figur 40 Utvalda observationer från ”scoreplotten” för modellen. Grundvattenrören 

ovanför dammarna medtagna i plotten. 
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Figur 41 Utvalda observationer från ”scoreplotten” för modellen med lakvattnet från 

huvuddräneringen (L2tillf) samt lakvattnet i L2. 

 

 

Figur 42 Utvalda observationer från ”scoreplotten”. 

En jämförelse av D1, D2, D3 mot G6, L4 och Y6 gjordes genom att analysera contribution 

plots för dem. Resultatet redovisas i bilaga F. De olika plottarna visar hur D1, D2 och D3 

skiljer sig från G6, L4 och Y6 utifrån de variabler som finns med i modellen. D1, D2, D3 

mot G6 visar generellt på lägre halt av alla variablerna förutom pH, susp, och nitrat. D1 
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visar en högre halt av total-kväve, koppar och nickel. D2 och D3 visar framförallt på en 

högre halt järn än L4. D1 visar på större spridning med högre halt av järn och nitrat mot 

L4. 

D1, D2, D3 jämfört mot Y6 visar på generellt högre halt av ämnen i D1 och D2. D3 visar 

på mindre skillnad förutom i pH och järn där D3 visar på ett lägre pH mot Y6 och en 

högre halt järn. 

6 DISKUSSION 

6.1 GRUNDVATTENRÖRELSER OCH GRUNDVATTENTILLSTRÖMNING 

Att det sker en grundvatteninträngning till deponikroppen och huvuddräneringen kan 

relativt säkert fastställas. I tidigare undersökningar har det även konstaterats marknära 

grundvattennivåer samt att området tillförs grundvatten från omkringliggande högre 

områden. Att området från början var utdikat tyder också på att det är ett blött område 

och ett utströmningsområde i dalsänkan som deponin anlades på. 

6.1.1 Dräneringssystemet 

Positioneringen av den gamla delen av dräneringssystemet anses relativt säker då de 

grävda dikena syns på flygfoto från 1984. Från flygfotona har dräneringen kunnat 

digitaliseras i ArcMap. Digitaliseringen av dräneringen kan ha överskattats om de dikena 

som syns i flygfotot inte användes till dränering. Utformningen på dräneringen har inte 

kunnat fastställas, inte heller vilket material som använts för konstruktionen av 

dräneringen. 

Den nya delen av dräneringen är framtagen från ritningen efter Jatko & Olsen (1999) och 

ritningens uppgifter kan kanske komma ifrån (Löfgren, 1990). 

Det är svårt att veta hur dikena som är utritade på ritningen av Löfgren (1990) var 

konstruerade, om de bara täcktes över eller om de även var konstruerade som dränering. 

Det har antagits att det korta tvärdiket på den västra sidan av dräneringen, var dränering 

eftersom det ser ut att vara påkopplat till en av sidogrenarna för dräneringen. Detta 

bekräftas av flygfotot från 1984 samt av (Löfgren, 1990), figur 16. 

Det har antagits att grundvatteninträngningen huvudsakligen tränger in i dräneringen där 

den ligger i morän. Dräneringssystemet uppvisar olika långa grenledningar ut från 

stamledningen, figur 16. Det är sannolikt att en större skillnad i topografin mellan den 

norra och södra delen av dräneringssystemet är det som gjort att dräneringssystemets 

grenledningar är olika långa mellan den gamla delen av dräneringssystemet, och den nya 

delen som konstruerades senare.  Dräneringen i den södra delen är nedlagd i dalsänkans 

botten och vatten från de högre liggande områdena antas rinna ned till de lägre områdena. 

Ingen dokumentation finns dock som bekräftar denna teori. Det är också i de lägre 

liggande områdena som det naturligt är de största lerlagren. I den norra delen var 

lutningen inte lika skarp och tillät därför längre dräneringsdiken. 

Vid jämförelse av flygfoton från 1990 och 2015 ser man skillnader i deponikroppens 

utbredning. Under 1990 ses att den nordvästra delen av dagens utbredning av 

deponikroppen var deponerad separat bortifrån den dåvarande huvuddeponin. Där 

deponerades förmodligen schaktmassor. Schaktmassadeponin som syns på flygfotot från 
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1990 har idag vuxit ihop med deponikroppen. Utifrån bilderna kan det då antas att den 

nordvästra delen där schaktmassorna var förlagda inte har någon dränering i botten. 

6.1.2 Undersökningspunkter 

Grundvattenrören G6 och G7, som båda har låg variation i grundvattennivå, har 

förmodligen jordlagerföljder som liknar G11. Det styrks även av de uppgifter som anges 

i Paulsson (2002) om markförhållandena under de södra lakvattendammarna. G3A är 

placerad närmare höjden i sydväst och skulle kunna ha mindre inslag av lera då den är 

belägen närmare berget. På grund av brist på information är det svårt att dra några 

slutsatser över hur det ser ut. G3As fulla rördjup visade ett djup på 1,20 vid mätning under 

platsbesöket. SÅAB har intern dokumentation om grundvattenrören som tyder på att röret 

ska vara betydligt djupare. En teori är att något skulle kunna ha fastnat i röret, vilket också 

bör undersökas. 

Flertalet av grundvattenrören uppvisar artesiskt tryck, undantaget grundvattenrören G12 

och G10 som visar på en grundvattennivå som varierar inom moränens mäktighet. 

Observationerna från G12 och G10 tyder på att det inte rinner till vatten till dessa 

grundvattenrör från någon högre höjd. Denna observation stödjer undersökningen om 

vattendelare från Sigtuna kommun (1990) då G12 och G10 ligger högt upp i 

avrinningsområdet som bestämdes i och med undersökningen. G12 och G10 visar 

dessutom mindre mäktighet på lerlagret som överlagrar moränen. Eftersom 

grundvattennivån sällan har varit uppe i nivå med leran trots mycket blöta år 2012 och 

2015 kan slutsatsen dras att dessa grundvattenrör ligger högt upp i avrinningsområdet 

samt att moränen har kapacitet att transportera bort nederbörden i en takt att inte 

grundvattennivån stiger upp till leran. Det är samma slutsats som i undersökningen från 

(Sigtuna kommun, 1990). 

Dokumentation för markundersökningar som gjorts för områden som idag täcks av 

deponikroppen finns främst från den östra delen av deponin och längst med den. Den 

nordvästra delen är inte undersökt men bedömd som morän i tidigare undersökning av 

(Carlstedt & Skandiakonsult, 1976). 

6.1.3 Tvärsektioner 

Tvärsektionerna i väst-östlig och nord-sydlig riktning visar att huvuddräneringen ligger 

lågt jämfört med lakvattendräneringen som går runt deponikroppen. 

Dagvattendräneringen som ligger ytligare än lakvattendräneringen ligger således ännu 

längre bort från huvuddräneringen. Det innebär att dagvattendräneringen förhindrar 

ytvatten att nå lakvattendräneringen runt deponin medan ytligt grundvatten kan nå 

huvuddräneringen om det passerar under dagvattendräneringen. På den östra sidan av 

deponin förekommer en moränbeklädd höjd vilket gör att infiltrerande nederbörd kan 

rinna genom moränen, mot deponin. Då morän förekommer under lak- och 

dagvattendräneringen kan det vatten som flödar i moränen nå huvuddräneringen under 

deponikroppen. En del av vattnet samlas upp av dag- och lakvattendräneringen. Det 

djupare vattnet som rinner under de båda dräneringarna ned mot botten av deponin, kan 

rinna ovanpå leran i de områden där lera överlagrar moränen. Ovanpå leran finns idag 

avfall vilket vattnet kan rinna igenom innan det når huvuddräneringen. Ett urklipp från 

modellen i Rockworks från den östra sidan visas i figur 24 och en konceptuell modell för 

resonemanget visas i figur 43. 
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Figur 43 Konceptuell modell över grundvatteninträngning in i deponikroppen och vidare 

till dränering. Ej skalenligt ritad. Konceptuella modellen visar deponins östra sida sed 

söderifrån. 

Höjdskillnaden mellan den norra och södra sidan av deponikroppen är några meter. I norr 

går berget upp närmare markytan men överlagras av morän, vilket gör en 

grundvattentransport från norr till söder möjlig. Den västra sidan av dalsänkan, som 

deponin vilar på, har en större andel berg som går i dagen samt ytligt berg än den östra. 

Bergets höjd varierar och ger därför inte en säker grundvattendelare längs hela sträckan. 

Grundvattendelaren framtagen av Sigtuna kommun (1990) är inritad öster om det område 

som är markerad som berg i dagen på jordartskartan av Carlstedt & Skandiakonsult 

(1976), figur 44. Det fanns inte undersökningspunkter för detta område vilket gjorde att 

tvärsektionerna i den nordvästra delen saknade information om bergets djup och läge. 

Idag vilar deponin sluttäckt ovanpå området och fungerar i sig som en topografisk 

ytvattendelare vilket påverkar grundvattenströmningen och har förändrat hydrologin 

gentemot hur det såg ut före deponin fanns. I figur 44 visas ett flygfoto från 2015 

överlagrad av kartan från grund- och ytvattendelaren av Sigtuna kommun (1990), och 

jordartskartan från Carlstedt & Skandiakonsult (1976). Området där det är glest med 

undersökningspunkter är markerad med en röd rektangel. Tvärsektion två, sex och sju är 

markerade i svart. I tvärsektion två ses att en grundvattenrörelse från väst till öst mot 

dräneringen, är möjlig i den södra delen. I synnerhet vid högre nederbörd då en högre 

vattenpotential kommer att byggas upp runt om deponin där nederbörden faller. Vid dessa 

situationer kommer grundvattnet ha en större benägenhet att röra sig in under deponin. 
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Figur 44 Flygfoto från 2015, överlagrad av yt- och vattendelare efter undersökning från 

Sigtuna kommun (1990), som är överlagrad av jordartskartan från (Carlstedt & 

Skandiakonsult, 1976). Röd rektangel markerar område med få undersökningspunkter. 

Svarta linjer markerar tvärsektioner kring detta område. Samtliga punkter markerar olika 

undersökningar. GSD-Ortofoto, 1m färg ©Lantmäteriet (2015). 

Gradienterna för grundvattenytan som är valda till uträkningarna för 

grundvatteninträngningen är valda utifrån skillnader i höjd mellan grundvattenrör och 

huvuddräneringen, samt utifrån (Paulsson, 2002). Värdena är svåra att uppskatta då det 

endast finns få grundvattenrör i deponins närhet och att höjden på huvuddräneringen är 

osäker. I verkligheten varierar gradienten på olika platser i huvuddräneringen. Dessutom 

kommer gradienten vara olika mellan grenledningarna som leder in till 

huvuddräneringen. Hur Paulsson (2002) tog fram gradienten framkommer inte i 

rapporten. Sammantaget innebär det att gradienten för grundvattenytan är osäker. 

6.1.4 Beräkning av grundvatteninträngning 

Beräkningarna av grundvatteninträngningen är gjord med Darcys lag och ska ses som en 

grov förenkling av verkligheten. Med Darcys lag används jordartens beskaffenhet att 

tillåta vatten att flöda igenom jorden. Grundvattnet flödar med en hastighet som sedan 

rinner igenom en area och där översätts flödet till volym per tid. Detta antagande speglar 

inte verkligheten fullt ut eftersom det inte tar hänsyn till radiellt flöde runt dräneringen, 

dvs. grundvattenytan lutar inte likadant överallt. Konstruktionen av dräneringen spelar 

roll för hur vattnet flödar till dräneringen. I beräkningen är det antaget att 

dräneringsledningen är öppen och att grundvattennivån ligger mot rörets hela höjd. Detta 

är en förenkling men ska spegla ett maximalt värde. I verkligheten kan grovt material ha 
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lagts runt dräneringen med någon form av materialseparerande lager. Det gör att det inte 

är rörets dimension som blir begränsande utan arean på moränen fram till detta grova 

material eftersom transporten i det grövre materialet och in i röret blir betydligt snabbare 

än flödet i moränen. Vid höga grundvattennivåer kan flödet också ligga över 

dräneringsröret om det skulle vara så att ledningen inte klarar av att avleda vattnet i den 

takt det rinner till. 

Beräkningarna ger siffror som ska tolkas med försiktighet men visar på ungefärliga 

volymer som har möjlighet att rinna till dräneringen. De olika hydrauliska 

konduktiviteterna som beräknas visar också på att moränen behöver ha en hydraulisk 

konduktivitet på 10-5 m/s för att det ska rinna till några större volymer per år. 

Areorna som är framräknade för den del av huvuddräneringen som ligger i morän 

respektive lera är framtaget ur de tolkade undersökningarna från tvärsektionerna samt 

från Carlstedt & Skandiakonsult (1976). Areaberäkningen är en tolkning och är därmed 

osäker. Ungefär hälften av huvuddräneringen ligger i morän, vilket innebär att det är 

antaget att halva dräneringssystemet har en direkt grundvatteninträngning. Den resterande 

delen av dräneringen, som ligger i lera, kan som beskrivet ovan i Tvärsektioner, ha 

grundvatten som tränger in i avfallsmatrisen och rinner ovanpå leran till dräneringen. 

Känslighetsberäkningen gjordes för en areaskillnad av moränen på ungefär plus minus 15 

%. Den visar en skillnad i inflöde på 700 till 2500 m3, beroende på vilken gradient på 

grundvattenytan som avses. 

6.2 LAKVATTENFLÖDEN OCH LAKVATTENBALANS 

6.2.1 Nederbörd 

Nederbörden för 2015 och 2016 är de år det finns data för sedan tätskiktet för deponin 

blev klart, vilka var det näst nederbördsrikaste respektive det torraste någonsin sedan 

mätningen startade på Sätra Gård 1977. Det har gjort att inget av åren återspeglar ett år 

med mer normala förhållanden. Arbetet med tätskikt och dräneringslager startade 2012 

vilket sammanföll med det år Brista hade den största uppmätta nederbördsmängden sedan 

mätningen i Sätra Gård startade. Det innebär att sedan 2012 har Brista haft de största 

extrema situationerna i nederbörd sedan mätningen startade 1977 varför det är svårt att 

veta hur mycket lakvatten som bildas som en konsekvens av nederbörd under ett 

medelnederbördsår. 

6.2.2 Lakvattenflöden 

Lakvattenflödena har minskat kraftigt sedan tätskikten började installeras 2012. I figur 

26 och figur 27 ses lakvattenflödet i L2 mellan 2012 och 2016. En klar minskning kan 

tydas ur denna. I figur 26 ses flödestoppar 2012 och 2014. Flödestopparna 2014 går direkt 

att relatera till pumpning av lakvatten upp till dammen på deponin som anlades 2013. 

Lakvatten recirkulerades och lakvatten som rann tillbaka till lakvattenbrunnen 

dubbelräknades då i L2. 

Under 2012 är det svårare att dra några slutsatser av flödestopparna då det var en kraftig 

nederbörd det året samtidigt som den temporära dammen fanns uppe på deponin där 

lakvatten infiltrerade in i deponikroppen. I figur 28 ses dock ett utflöde i L2 som inte 

riktigt stämmer med nederbördsmönstret. I juni regnar det ungefär 100 mm, i juli 40 mm 



61 

 

och i augusti ungefär 100 mm. Lakvattenflödet i L2 ökar från juni till juli från 4,5 l/s till 

5 l/s. I augusti minskar lakvattenflödet till 2,4 l/s, för att sedan i september öka till 5,5 l/s. 

Det syns att lakvattenflödet förskjuts från augusti till september efter den kraftiga 

nederbörden i augusti. Eftersom det inte är känt när i tid den temporära dammen var i 

drift är det svårt att tyda dess effekt på utflödet av lakvatten. Den har förmodligen haft 

effekt. Det kan vara så att det ökade flödet i juli berodde på infiltrerandevatten från 

dammen uppe på deponin. Att bestämma hur fort infiltrerad nederbörd och infiltrerat 

vatten från dammen, runnit genom deponikroppen var svårt utan att en mätning av 

deponikroppens genomsläpplighet genomfördes. Antagandena baseras på månadsvärden 

för nederbörden och uppmätta månadsvärden för lakvattenflödena. Sammanfattningsvis 

kan dammen på deponin antas ha haft en effekt på lakvattenflödet under 2012 men hur 

stor är svårt att uppskatta. 

Utifrån figur 28 dras slutsatsen att sluttäckningen av deponin har inneburit ett minskat 

lakvattenflöde. Huvuddräneringens flöde minskade med 87 % mellan 2012 och 2016, 

baserat på tillgängligt flödesdata för de flesta månader 2012 och 2016. Flödena har 

räknats om till årsflöden och flödesjämförelserna har gjorts från årsflödena. Mätningarna 

har genomförts genom att mäta tiden det tar för att fylla en sex-liters hink. Detta har gjorts 

tre gånger i rad varefter ett medelvärde beräknas. Mätmetoden innebär att 

flödesvariationer missas i mätningen och att inflöden från ytvatten på grund av regn kan 

underskattas eller överskattas. En annan aspekt som försvårar mätningen i L2 är att vatten 

pumpas från sorteringsytan i intervaller, vilket ger ett högre flöde vid de tidpunkter vatten 

pumpas. 

Lakvattenflödet i L2 kan även vara påverkat av bevattningen. I figur 29 och figur 30 visas 

lakvattenflödena jämfört mot nederbörden respektive lakvattenflödena jämfört mot 

bevattningen. I figur 29 ses att lakvattenflödet i L2 minskar då nederbörden minskar fram 

till juni. Då går lakvattenflödet upp trots att det inte är någon nederbördsökning. I figur 

30 ses bevattningsvolymer över de olika bevattningsytorna. I maj vattnades befintliga 

ytan med 134 m3 och i juni bevattnades 845 m3 på gamla ytan. Mätningen som 

representerar juni skedde den 3 juni. Den registrerade nederbörden i Sätra Gård före 3 

juni är 27 maj då det föll 9 mm. Antingen är det förhöjda flöden efter nederbörden som 

tränger in i brunnen, eller så är det inträngande vatten från bevattningen som har trängt in 

i brunnen. Lakvattenbrunnen ligger precis i anslutning till bevattningsområdet och det 

kan vara så att bevattningen har nått området för brunnen. Eftersom ledningen mellan 

brunnen och dammen är ny är det troligt att det är i lakvattenbrunnen som inläckage sker. 

Det som talar emot en inträngning från bevattningen är att flödet i augusti är lägre trots 

att bevattningsvolymen av befintliga ytan är större. Det inträngande vattnet i början på 

juni kan bero på att sprinklerna var riktade för mycket mot brunnen för att sedan ha riktats 

bort från brunnen. Ett tredje alternativ till det förhöjda värdet i lakvattenbrunnen kan vara 

påverkan från vatten som pumpades från sorteringsytan i den norra pumpbrunnen. 

6.2.3 Magasinsförändring 

Att utreda hur mycket vatten som funnits lagrad i deponikroppen var svårt utan att 

genomföra undersökningar i deponin. Antagandet att deponin kan ha lagrat vatten som 

läcker ut idag stämmer förmodligen i viss mån. Ett antagande är att vissa delar av 

deponikroppen 2012 nådde fältkapacitet då det var hög nederbörd och det dessutom var 

vatten som tillfördes genom den grävda lakvattendammen. Det är dock svårt att göra en 
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uppskattning av magasinsförändringarna i deponikroppen 2012 och framåt eftersom 

infiltrerande volymer är okända. Det kan antas att magasinerat vatten kommer att läcka 

ut från deponikroppen och den kommer att bli torrare i takt med att deponikroppen sätter 

sig mer och mer och nedbrytning sker. Kurvan på lakvattenminskningen fram till slutet 

av 2016 visar en utplaning av kurvan över tid. En slutsats är att den tillförda volymen 

vatten till lakvattensystemet från magasinerade källor i deponikroppen inte kommer vara 

av betydelse relativt tillflödet från grundvattnet. Bevattningen som startade 2016 under 

tätskiktet kommer också ha en effekt på vattenmagasinet i deponikroppen och kan, om 

det skapas makroporer, snabbt rinna ned till dräneringssystemet. Bevattningen har dock 

enligt Berggren, (2017) startats upp stegvis för att förhindra makroporbildning. 

6.2.4 Beräkning av lakvattenbalans 

En lakvattenbalans gjordes med antagandet att det vatten som tillkommer deponin 

uppifrån är den volymen som maximalt ska tränga igenom tätskiktet enligt (Ek, 2012). 

Detta antagande tar hänsyn till maxvolym som infiltrerar deponin ovanifrån samt 

förenklar beräkningarna då avdunstning och transpiration inte behöver beräknas. 

Antagandet med en maxvolym stämmer då inte varje år utan den verkliga volymen 

varierar beroende på nederbörd. Genomsläppligheten på 10 liter per m2 och år uppnås när 

den fulla mäktigheten på skyddsskiktet är uppnått vilket det inte är idag. 

2016 mättes flödet i huvuddräneringen och flödet i L2. 2015 mättes enbart flödet i L2. 

Det finns således endast ett år (2016) med tillgängliga mätdata över lakvattenflödet ut 

från huvuddräneringen efter sluttäckning. En metod för att uppskatta flödet från 

huvuddräneringen 2015 var att ta förhållandena för flödena 2016 och applicera det på 

2015. Detta antagande är förmodligen inte riktigt korrekt då grundvatteninträngningen 

och ytvatteninträngningen inte behöver ha samma proportioner det blöta året 2015 som 

det torra året 2016. Med antagandena att vatten som avgår till biologiska processer var 

detsamma 2015 som 2016, gav det en grundvattentillrinning på 3000 m3 för 2016 och 

5500 m3 för 2015. 

För att få en uppfattning om grundvatteninträngningen vid ett år med normal 

nederbördsmängd interpolerades lakvattenflödet utifrån skillnaden i nederbörd och 

lakvatten mellan 2015 och 2016. Det gav en lakvattenvolym på ungefär 7400 m3 ut från 

L2, dvs. totalt från alla lakvattendräneringar. Med samma antagande som för 2015, att 65 

% tillrinner från huvuddräneringen, gav det en grundvattentillrinning på ungefär 3900 m3. 

Denna interpolering kräver identiska förhållanden för att vara korrekt. Därför ska dessa 

volymer bedömas som approximativa. 

6.2.5 Grundvatteninträngning och lakvattenbalans 

Resultatet från beräkningen av grundvatteninträngningen jämfört mot den beräknade 

grundvatteninträngningen framräknat i lakvattenbalansen, tyder på att 

grundvatteninträngningen kan vara relativt konstant. Grundvatteninträngningen för 2015 

beräknades till 5500 m3 i lakvattenbalansen. Enligt beräkningarna med Darcys lag ger 

endast en area av moränen på 65 % och en hydraulisk konduktivitet på 10-5 m/s samt en 

gradient på grundvattenytan på 3,4 %, en grundvatteninträngning i nivå med 5500 m3. 

Detta är maximala förhållanden från beräkningarna och bedöms inte vara 

överensstämmande med verkligheten. 
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Ett antagande om en varierande hydraulisk konduktivitet, en varierande gradient på 

grundvattenytan samt en area ungefär runt den uppmätta, tyder på en mer konstant 

grundvatteninträngning. Det innebär att antagandet som gjordes för lakvattenflödet där 

65 % av det totala lakvattenflödet för 2015 kommer från huvuddräneringen inte stämmer. 

En större andel av lakvattenvolymen 2015 bör då ha tillkommit som ytvattentillrinning 

eller inträngning från sidorna av deponikroppen där vatten haft möjlighet att rinna till 

huvuddräneringen.  

2016 kan ses som ett år med lågt lakvattenflöde och 2015 som ett år med högt flöde. På 

sikt bör det totala lakvattenflödet i L2 ligga i intervallet mellan 2016 och 2015, dvs. 

mellan 5500 och 8500 m3. Eventuellt kan volymerna minska lite i och med en uttorkning 

av deponikroppen. Om inte vattnet som bevattnas för metanproduktionen omvandlas i 

biologiska processer eller följer med gasen, riskerar det att öka lakvattenbildningen. 

Enligt lakvattenbalansen kommer inträngningen vara ungefär 3900 m3 för ett normalår. 

Detta flöde ryms inom ramen för det beräknade grundvattenflödet till huvuddräneringen 

men innefattar även tillrinning från sidorna. Därför kan det antas att ett basflöde för 

inträngning till dräneringssystemet från grundvattnet ligger runt 2016 års nivåer på 3000 

m3. 

Fortsatta flödesmätningar 2017 och 2018 kommer att ge mer information om vad som 

kan förväntas i framtiden. 

6.3 LAKVATTENDAMMAR 

Föroreningssituationen under och runt lakvattendammarna är svår att tyda utan mer 

undersökningar. Underlaget som finns ger dock vissa indikationer. För beskrivning av 

provpunkternas läge se figur 33. De olika ”contribution plots” presenteras i bilaga F. D 

står för dräneringsvatten, L för lakvatten och G för grundvattenrör i diskussionen. 

Den multivariata analysen visar att vattnet i provpunkterna D1, D2 och D3 framförallt 

liknar vattnet i L4 avseende sammansättning. De andra lakvattenanalyserna, L2tillf och 

L2 visar på samvariation men sticker ut i ”scoreplotten” vilket förmodligen beror på högre 

halter. G5 visar även den på likhet med D2 och D3. G6 och G7 är placerade i närheten av 

D1, D2 och D3 men G6 ligger längre till höger och mer utspritt i längdled, vilket bör visa 

på högre halt av metaller, ammonium och kväve. Utifrån ”scoreplotten” ses också att G11 

och G3A ligger placerade till vänster och visar på mindre halter av det flesta ämnen 

jämfört med dräneringspunkterna och lakvattenpunkterna. Y6 är placerad i mitten kring 

D2 och D3 men har de flesta mätpunkterna högre upp vilket tyder på ett högre pH och 

lägre halt metaller. 

De olika ”contribution plots” som gjorts mellan D1, D2, D3 och G6, L4, Y6 visar på 

trender mellan dem. Tillsammans med analysserierna har olika slutsatser dragits. 

De olika plottarna för D1, D2, D3 och G6 tyder på att G6 har högre halter av de flesta 

ämnen förutom pH. D1 och D3 utmärker sig med högre nitrathalter än G6. D3s senare 

analyser visar dock på en minskning av nitrathalterna till nivå med G6. Det innebär att 

D3s historiska halter spelar in i ”contribution plotten” och i dagsläget är det bara D1 som 

visar upp högre nitrathalter än G6. G6 är mer förorenad än D2, D3 och D1. D1s förhöjda 

nitrathalt kan ha att göra med provtagningen. Vattnet i D1 provtas från en brunn där 
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vattnet pumpas bort när det når en viss nivå. Detta gör att vattnet får tid att syresättas. 

Eventuellt kan D1s konstruktion tillåta ett visst syreinsläpp men konstruktionsritningar 

har ej hittats som kan verifiera detta. 

I ”contribution plotten” för D1, D2, D3 och L4, tyder plotten D1 mot L4, på högre halter 

av nitrat, järn, och koppar. Mellan D2 och L4 tyder ”contribution plotten” på en högre 

halt av susp., järn, bly och zink för L2 mot L4. Järnhalten är högre för D2 under hela D2s 

mätserie och har skjutit i höjden efter 2016-06-30. De högre järnhalterna avspeglar mera 

reducerande förhållanden i D2. D3 tyder på högre halter av järn och bly, och lägre av de 

andra ämnena samt lägre pH. Från analysserien ses att järnhalterna är högre i D2 än L4 

för hela D3s mätserie. Efter 2016-09-07 har järnhalten skjutit i höjden i D3. 

D1, D2 och D3 visar alla på ett lägre pH än Y6. ”Contrubuiton plotten” för D1 tyder på 

högre halt av allt förutom järn, susp. och bly där plotten tyder på en lägre halt för D1. 

Från analysserierna ses att järnhalterna i D1 är marginellt lägre över tid, men ingen stor 

skillnad uppvisas. Dock har halterna 2016 legat lite högre för D1 än Y6. D2 visar på högre 

halter ammonium och järn och lägre halter nitrat. De förhöjda nivåerna av ammonium, 

järn och de lägre halterna nitrat bekräftas av analysserien. Den förhöjda halten järn och 

lägre nitrathalt i D2 visar på lägre redoxpotential för D2, vilket var förväntat. D3s 

”contribution plot” tyder framförallt på högre järnhalter vilket bekräftas av analysserien 

för D3. Det är dock D3s två senaste uppmätta järnhalter som får fördelningen i plotten att 

bli så pass stor. De tre första analyserna som gjorts i D3 är i nivå med Y6s högre järnhalter 

uppmätta före 2016, de två sista analyserna är mycket högre än de tre första analyserna. 

En fortsatt mätning kommer ge insikt om huruvida järnhalten kommer att stabilisera sig 

högt i D3 eller om den går ned till lägre nivåer igen. 

6.3.1 Hypotes föroreningssituation lakvattendammar 

Sammantaget visar analysdatasetet, multivariatanalysen, höjderna för grundvattennivåer 

och pumpgroparna för dammarna att det har skett ett föroreningsläckage från de befintliga 

lakvattendammarna. I och med att G11 och G3A har låga halter, G11 är borrad till morän 

och G3A bör vara det, ser det inte ut som att föroreningarna har spridit sig från 

deponikroppen. G5, som var belägen uppströms dammarna, visar på viss påverkan. Innan 

lakvattnet transporterades i ett slutet rör rann det ovan mark i ett dike. Det kan inte 

uteslutas att det kan ha spridits föroreningar ut från diket, men det anses mindre troligt 

om diket var gjort av lera och då grundvattennivån ligger högt i området. G6 och G7 visar 

på kraftigt förhöjda halter och tyder på läckage från dammarna. 

Vattnet i D2, som är dräneringen för den södra dammen, var påverkat från början när 

provtagning startade. Det kan betyda att den södra dammen hade det största läckaget. Det 

är även den södra dammen som ligger lägst i höjd och har störst kontakt med grundvattnet. 

Den södra dammen hade också mest berg i dagen, vilket innebär en transportväg för 

påverkat vatten ut ur dammen. Vid tidpunkter med högt grundvatten bör inte 

föroreningsspridningen ha varit stor då grundvattentrycket bör ha förhindrat ett flöde ut 

från dammarna till grundvattnet. Det största utflödet av påverkat vatten från dammen bör 

ha skett då grundvattennivån varit lägre. Med dessa antaganden innebär det att en del av 

föroreningarna har följt med grundvattenströmingen och påverkat grundvattnet, samt att 

en del av föroreningarna ligger kvar i marken, omkring och under dammarna. När 

renoveringen av dammarna genomfördes upphörde tillförseln av förorenat lakvatten till 
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grundvattnet. När problematiken med uppbucklingen av dammduken uppstod och 

pumpning startade skapades en grundvattengradient mot dessa två pumpgropar. 

Skillnaden i höjdled mellan dem är drygt 3 meter. Analyserna på dräneringsvattnet visade 

att D2 var påverkad och D3 var mindre påverkad när provtagning startade i februari 2016. 

I juni 2016 började D3 visa på högre kvävehalter och i september även högre järnhalter. 

D3 visar i den sista analysen från november 2016 dessutom på högre kvävehalter än D2. 

När pumpningen startade under dammarna i D2 och D3 behövde det inte pumpas i D1 

särskilt mycket. Grundvattnet rann till pumpgroparna för D2 och D3 istället. I och med 

denna pumpning har nya jämvikter för grundvattenströmningen inställt sig. Anledningen 

till att D3 har blivit mer förorenad beror förmodligen på att föroreningsplymen som 

funnits under den södra dammen har rört sig mot D3 med de förändrade 

grundvattenströmningarna. 

Att föroreningsplymen skulle ha befunnit sig kring den södra dammen bekräftas av att 

vattnet som analyserades i början för D3 mest liknar vattnet i Y6. Det har över tid fått en 

minskad redoxpotential och mer börjat likna vattnen i D2 och G6. I figur 45 visas en 

konceptuell bild av en tänkt föroreningssituation. Att förorenat vatten har runnit till D3 

trots att den ligger högre upp och att grundvattenriktningen går från norr till söder, kan 

förklaras av att vatten har runnit precis under dammduken. Grundvattnet flödar framför 

allt i moränen och det förorenade vattnet kan ha rört sig ytligt i dräneringslager för 

dammarna och andra artificiella massor som finns runt dammarna. När dammarna 

renoverades kan rent vatten ha ansamlats under den norra dammen. När pumpningen 

sedan startade pumpades det rena vattnet bort och vattnet under den norra dammen blev 

mer och mer koncentrerat av förorenat vatten. Ett år med en högre nederbörd än 2016 kan 

eventuellt få halterna i D3 att minska genom att mer ytvatten rinner till dräneringen. 

Påverkan från bevattningen av ytan norr om lakvattendammarna har bedömts utifrån den 

gamla provpunkten G5 och dräneringsprovpunkterna. G5 visar inte lika höga 

föroreningshalter som L4 utan visar på lägre halter. G5 visar inte heller på kvävehalter 

som D2 eller D3 men konduktiviteten tangerar D2 och D3s värden eller är mindre. 

Kloridhalten för G5 var under 2007 till 2008 hög, mellan 280 till 300 mg/l. Dessa nivåer 

visades i D2 de två första analyserna för februari och mars, men har nu minskat. 

Analysdata finns för G5 mellan 2001 och 2008. Under perioden 2001-2008 låg halterna 

för L4 betydligt högre än det gör idag, och G5 visade lägre halter 2008 än delar av ämnena 

för L4 idag. Om bevattningen skulle ha tillfört föroreningarna kan det antas att halterna i 

G5 skulle ha varit högre 2008 då bevattningsvattnet har L4s halter. Utifrån detta görs den 

samlade bedömningen att bevattningen inte ligger till grund för den föroreningssituation 

som finns under dammarna idag. 
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Figur 45 Konceptuell bild av hypotes för föroreningssituationen under 

lakvattendammarna. Påverkat vatten har spridit sig till D3 på grund av avsänkning i 

grundvattennivån. Gul streckad linje motsvarar en tänkt föroreningsplym och blå pilar 

motsvarar flödesriktning. 

6.4 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA ÅTGÄRDER 

För att fortsatt jämförelse ska kunna göras är det rekommenderat att fortsätta 

flödesmätningen i huvuddräneringen (L2tillf) samt i L2 framöver. Flödesmätning i 

lakvattendräneringen som går runt deponikroppen skulle ge information om hur mycket 

som tränger in till lakvattendräneringarna vid nederbörd. Installation av någon form av 

kontinuerlig flödesmätare skulle ge mer detaljerad information om flödesförändringar, 

vilket vid nederbörd skulle vara värdefullt för att bestämma andel inträngande vatten. Om 

en kontinuerlig flödesmätning installeras rekommenderas fortsatt flödesmätning som den 

genomförs idag en tid till dess att det nya systemet är inarbetat. En fortsatt mätning likt 

idag ger jämförbara data med de historiska mätningarna och riskerar inte att tappa 

dataunderlag under inkörningsperioden för ett nytt system. 

En åtgärd med syfte att minska grundvatteninträngning är svår då det kräver avledning av 

grundvattnet. En djup dränering skulle kunna fungera men då skapas ett nytt vatten som 

behöver hanteras. Detta vatten riskerar också att förorenas av lakvattnet efter en tid vilket 

i det fallet kan ge ännu större volymer vatten att behandla. 
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Att satsa på att minska alla flödesvägar till lakvattendräneringarna så mycket som möjligt 

föreslås före någon annan åtgärd. Ett första steg är att få en uppfattning om hur mycket 

vatten som läcker in till dräneringen runt deponikroppen vid nederbörd och eventuellt om 

möjligt förbättra det befintliga dagvattendiket samt att förhindra vatten att tränga in i 

lakvattenbrunnen. Att få till den slutliga mäktigheten på skyddsskiktet samt att beså det 

så fort som möjligt ökar också borttransporten av nederbörd genom evapotranspiration. 

Det föreslås även att installera en kontinuerlig övervakning av grundvattennivåer. Syftet 

med detta är att det skulle ge information om grundvattenytans nivåförändring över året. 

En kontinuerlig övervakning skulle kunna användas till att tolka lakvattenbildningen då 

flödet ut från huvuddräneringen kan jämföras med grundvattennivåerna. Det skulle kunna 

ge fler svar på storleken på basflödet som flödar in i huvuddräneringen från grundvattnet. 

Långa mätserier på samma plats ger jämförbara data i tid. Därför föreslås att de befintliga 

grundvattenrören skyddas på något lämpligt sätt, t.ex. med betongring eller liknande för 

att undvika att dessa skadas eller försvinner, vilket hände med G5. Markytan för 

grundvattenrör G7 bör mätas in på något tillförlitligt sätt. Den invägda höjden avviker 

från lantmäteriets höjdmodell mycket samt att det avviker från G6 mer än vad som antas 

vara rimligt. 

Om något ska prioriteras föreslås att försöka se till att få kontinuerliga mätningar över 

lakvattenflöden och grundvattennivåer. Detta skulle ge värdefull information om 

inträngning till lakvattendräneringen. 

Fortsatt provtagning i D2 och D3 med samma frekvens som idag är rekommenderad för 

att följa halterna i dräneringsvattnet under 2017 och 2018 vilka förhoppningsvis har mer 

normal nederbördsvolym. 

6.4.1 Framtida placering nya grundvattenrör 

Vid eventuella grundvattenrörsinstallationer framöver föreslås att ett nytt grundvattenrör 

sätts i området där det gamla G5 fanns. Det bör markeras ut noggrant så att det inte körs 

ned. Ett grundvattenrör vid denna plats skulle ge information om grundvattennivå strax 

uppströms dammarna samt ge information om påverkan på grundvattnet för platsen idag, 

och jämföras mot påverkanssituationen 2008. Det skulle även ge information om 

föroreningarna minskar uppströms lakvattendammarna samt i vilken takt de eventuellt 

gör det. 

Grundvattenrör öster om deponin skulle ge mer information om grundvattenytan närmare 

deponikroppen. Den västra sidan kommer att bebyggas med en inert deponi vilket inte 

gör det möjligt att ha grundvattenrör närmare deponikroppen på den sidan. Nordöst om 

G8, så nära schaktdeponin som möjligt, är ett förslag för placering av grundvattenrör i 

syfte att förtäta mätningarna av grundvattennivå och kemi. 

Nya grundvattenrör väster och öster om G6 och G7 skulle kunna ge mer information om 

utbredningen av föroreningsplymen. Fler mätningar i området kan ge mer information 

om vilken takt föroreningsplymen och halt minskar. 

  



68 

 

7 SLUTSATS 

I detta arbete har en geologisk modell byggts upp med hjälp av tillgänglig data från 

SÅAB. Den geologiska modellen byggdes upp för att bilda en förståelse för området och 

ligga som grund till att besvara frågeställningarna. Som svar på inledande frågeställningar 

kan det konstateras att: 

• Utredningen som gjorts tillsammans med de beräkningar som använts, tyder på 

att det sker en grundvatteninträngning till dräneringssystemet. 

Grundvatteninträngningen till dräneringssystemet ger ett större flöde av lakvatten 

än vad som tillrinner från deponikroppen. Utifrån 2016 års torra år och 

lakvattenbalans kan ett basflöde av inträngande grundvatten uppskattas till 3000 

m3. 

Utifrån beräkningarna som gjorts kan förväntade lakvattenvolymer framöver ligga 

mellan 5500 m3 och 8500 m3 per år för det totala lakvattenflödet. 

• Föroreningarna, i huvudsak närsalter, under de södra lakvattendammarna ser ut 

att härstamma från de befintliga lakvattendammarna från tiden före de 

renoverades. Grundvattenrören norr om lakvattendammarna visar på låg påverkan 

vilket tyder på att det inte är deponikroppen eller bevattningen som förorenat 

grundvattnet under lakvattendammarna. 
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BILAGOR 

BILAGA A GRUNDVATTENNIVÅER 

Tabell A1 Grundvattennivåer för grundvattenrören på Brista 2016 och 2015 i RH2000. 

Grundvattenrö

r 
Marknivå Grundvattennivå (m.ö.h) 

 (m.ö.h) 

RH2000 

2016-04-

13/14 

2016-11-

15/16 

2016-12-

05 

2015-04-

13/16 

2015-11-

10 
 

      

RG2 33.35 32.29 - 31.87 32.37 32.2 

G3A 29.00 28.72 28.42 - 28.79 28.92 

G6 19.15 18.88 18.65 18.17 18.97 18.67 

G7 18.32 17.45 17.53 17.38 17.5 17.58 

G8 32.66 32.02 31.27 32 32.04 32.06 

G9 30.01 29.77 29.72 - 29.78 - 

G10 34.42 33.18 32.97 33.35 33.4 33.23 

G11 25.22 24.67 25.07 24.88 25.2 25.17 

G12 30.59 28.96 28.76 28.88 29.12 28.97 

       

12Ny 32.68   32.55   

1 Ny 33.16   32.12   

 

Tabell A2 Grundvattennivå i meter under markytan. 

Grundvattenrö

r 
Marknivå 

Grundvattennivå under mark [m] 

 (m.ö.h) 

RH2000 

2016-04-

13/14 

2016-11-

15/16 

2016-12-

05 

2015-04-

13/16 

2015-11-

10 
 

      
RG2 33.35 1.06 - 1.48 0.98 1.15 

G3A 29.00 0.28 0.58 - 0.21 0.08 

G6 19.15 0.27 0.5 0.98 0.18 0.48 

G7 18.32 0.87 0.79 0.94 0.82 0.74 

G8 32.66 0.64 1.39 0.66 0.62 0.6 

G9 30.01 0.24 0.29 - 0.23 - 

G10 34.42 1.24 1.45 1.07 1.02 1.19 

G11 25.22 0.55 0.15 0.34 0.02 0.05 

G12 30.59 1.63 1.83 1.71 1.47 1.62 

       
12Ny 32.68   0.13   
1Ny 33.16   1.04   
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BILAGA B  JORDLAGERFÖLJD MED GRUNDVATTENNIVÅER 

Med hjälp av Rockworks har jordlagerföljden och grundvattennivån för varje borrpunkt 

med grundvattenrör tagits fram, vilket presenteras i figur B1 och figur B2. Samtliga 

grundvattenmätningar som erhållits sedan 2012 är inlagda. Varje linje i den blå stapeln 

motsvarar en uppmätt grundvattennivå. Som kan ses i figurerna är fluktuationerna i 

grundvattennivå inte särskilt stora över tid för de flesta av grundvattenrören. I figurerna 

syns också att G9, G8, RG2 och G11 är under artesiskt tryck. G10 och G12 visar inget 

artesiskt tryck utan i dessa punkter ligger grundvattennivån under den överlagrade leran. 

12Ny och 1Ny har bara mätts en gång i början av december 2016 och detta var efter 

mycket nederbörd i november. Jordlagerföljden finns inte dokumenterad för 

grundvattenrör G3A, G7 och G6. I anpassningsplanen för Brista avfallsanläggning 

framkom det att området vid de södra lakvattendammarna består av lera ned till 1,5 till 4 

meters djup och sedan 0-4 meter morän innan berget (Paulsson, 2002). Området för 

lakvattendammarna är det område där G3A, G6 och G7 förekommer i, vilket innebär att 

speciellt G6 men också G7 i viss mån borde spegla dessa förhållanden. G3A, G6 och G7 

är inlagda som lera (gul) då det är ett lerigt område. Förmodligen är de borrade till 

moränen. 
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Figur B1 Grundvattenrör på Brista presenterade. RG2 uppvisar ett sandskikt (brunn-gult) 

mellan moränen och leran. 12Ny visar på ett sandskikt mellan olika lerlager. 
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Figur B2 Grundvattenrör på Brista presenterade.
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BILAGA C  TVÄRSEKTIONER DEPONI VÄST-ÖST 

C1 Tvärsektioner (väst-öst) 

Samtliga tvärsektioner i väst-östlig riktning presenteras i ökande numrering. Beskrivning av tvärsektionernas läge i plan redovisas efter 

tvärsektionerna. 

 

Figur C1 Tvärsektion 1. 
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Figur C2 Tvärsektion 2. 



77 

 

 

Figur C3 Tvärsektion 3. 
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Figur C4 Tvärsektion 4. 
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Figur C5 Tvärsektion 5. 
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Figur C6 Tvärsektion 6. 
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Figur C7 Tvärsektion 7. 
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Figur C8 Tvärsektion 8-1.
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Figur C9 Tvärsektion 8-2.
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Figur C10 Tvärsektion 9.
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C2 Tvärsektioner (väst-öst) läge i plan 

Beskrivningarna för tvärsektionernas läge i plan. Samtliga undersökningspunkter finns 

med i bilderna i form av svarta punkter. Formen av deponikanten ges av punkter för 

lakvattendräneringen. 

 

Figur C11 Tvärsektion 1. 
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Figur C12 Tvärsektion 2. 
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Figur C13 Tvärsektion 3. 
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Figur C14 Tvärsektion 4. 
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Figur C15 Tvärsektion 5. 
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Figur C16 Tvärsektion 6. 
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Figur C17 Tvärsektion 7. 
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Figur C18 Tvärsektion 8-1. 
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Figur C19 Tvärsektion 8-2. 
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Figur C20 Tvärsektion 9.
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BILAGA D  TVÄRSEKTIONER DEPONI NORD-SYD 

D1 Tvärsektioner (nord-syd) 

 

Figur D1 Tvärsektion (nord-syd) 1. 
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Figur D2 Tvärsektion (nord-syd) 2. 
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Figur D3 Tvärsektion (nord-syd) 3. 
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Figur D4 Tvärsektion (nord-syd) 4. 
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Figur D5 Tvärsektion (nord-syd) 5. 
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D2 Tvärsektioner (nord-syd) läge i plan 

Beskrivningarna för tvärsektionernas läge i plan. Samtliga undersökningspunkter finns 

med i bilderna i form av svarta punkter. Formen av deponikanten ges av punkter för 

lakvattendräneringen. 

 

 

Figur D6 Tvärsektion (nord-syd) 1. 
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Figur D7 Tvärsektion (nord-syd) 2. 
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Figur D8 Tvärsektion (nord-syd) 3. 
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Figur D9 Tvärsektion (nord-syd) 4. 
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Figur D10 Tvärsektion (nord-syd) 
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BILAGA E TVÄRSEKTIONER LAKVATTENDAMMAR 

E1 Tvärsektioner Lakvattendammar 

 

Figur E1 Tvärsektion (lakvattendammar) 1.  
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Figur E2 Tvärsektion (lakvattendammar) 2. 
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E2 Tvärsektioner (dammar) i plan 

Beskrivningarna för tvärsektionernas läge i plan. Samtliga undersökningspunkter finns 

med i bilderna i form av svarta punkter. Formen av deponikanten ges av punkter för 

lakvattendräneringen. 

 

Figur E3 Tvärsektion (lakvattendammar) 1. 
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Figur E4 Tvärsektion (lakvattendammar) 2. 
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BILAGA F CONTRIBUTION PLOTTS 

I figur F1 till figur F3 visas contribution plotts där de olika dräneringsprovpunkterna 

viktas mot grundvattenanalyserna från G6. D1 visar på framförallt högre pH och nitrathalt 

och mindre halter av bland annat järn, bly och kadmium i förhållande till G6. D2 visar 

framförallt på högre pH och suspenderat material medan D3 visar på högre pH och nitrat, 

jämfört med G6. 

 

Figur F1 D1 mot G6. 

 

Figur F2 D2 mot G6. 



110 

 

 

 

Figur F3 D3 mot G6. 

Figur F4 till figur F6 visar D1, D2 och D3 mot L4. Alla tre dräneringspunkter visar på 

högre halter av järn och lägre pH jämför med L4. D1 visar på högre halter av koppar och 

nitrat medan D2 visar högre halter av suspenderat material. D3 visar även på högre halter 

av bly.  

 

Figur F4 D1 mot L4. 
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Figur F5 D2 mot L4. 

 

 

Figur F6 D3 mot L4. 

Figur F7 till figur F9 visar D1, D2 och D3 mot Y6. Ytvattenpunkten Y6 är provpunkt för 

att kontrollera ytvattenavrinning för bevattningssystemet under bevattningssäsong. 

Jämförelsen har därför gjorts för att se likheter och skillnader mellan dräneringsvattnet 
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och ytvattnet i området. D1 visar på högre halter av de flesta parametrarna förutom pH, 

susp. och bly, jämfört med Y6. D2 visar framförallt på högre halter av ammonium medan 

D3 visar på ett högre järninnehåll. 

 

Figur F7 D1 mot Y6. 

 

 

Figur F8 D2 mot Y6. 
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Figur F9 D3 mot Y6. 

 


