
l 

'"" 
i 
i 
1 

"" 

_TECK ENFÖRKLAR ING 

* GRUNDVATTENTÄ.KT 

0 VATTENVERK 

A VATTENTO RN 

,. -

\ 

0 INFILTRATIONSANLÄGGN ING 

O YTVATTEN TÄKT 

VÄG 

SJ 

I 

EKOLN 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

UPPSALAS 

VATTENFÖRSÖRJNING 

I 
I 

JAN SIDENVALL 

V-DALA 

---- ' ' 0 V0.N- BERGSBRUNNA 

' ' ' ' ' ~ ' SJ 

' ' 

l<VARTÄRGEOLOGISKA 
INSTITUTIONEN 
UPPSALA UNIVERSITET 
1970 j 



.. 

1 
I 

.J 

J 
] 

FÖRORD 

Vid de utredningar sorr· ,,u pågår om Uppsalas vattenförsörjning, framkom önskemål från olika 

håll om en sammanställnir•g av det från Uppsalaområdet intressanta och or1fattande matedalet 

om grundvatten och hithörande frågor. Detta har till en viss del gjorts i denna avhandling. 

Det var naturligt, att först följa den historiska utvecklingen av vattenförsörjningen i staden 

fram till modern tid. Sedan har jag diskuterat och sökt visa, hur man i en nära framtid skulle 

1'unna lösa vattenförsörjningen. För att lösa detta problem, fordrades ytt1rligare grundvatten

studier i Uppsalaområdet. Det var då främst de vattenförande lagrens utseende och byggnad som 

var av intresse. Om möjligt borde man tå fram en bild av infiltrationsområdena och deras för

bindelse med grundvattenströmmar i dalgångar och längs Uppsalaåsen. Dett3 har illustrerats med 

tvärprofiler genom Uppsalaåsen och över Sävjaåns dalgång. 

För att kunna utföra grundvattenföringsmätningar och strömbildsstudier fordras långa 

observationsserier av grundvattenstånd från olika platser. Detta skedde i Uppsalaområdet och 

redovisas i kapitel 4. Här måste man också söka anledningar till vattenståndsförändringar och vilka 

följder eventuella sådana förändringar kan få, t.ex. grundvattengenombrott eller marksättningar. 

Då man fått en viss uppfattning om de grundvattenförande lagrens utseende och vattenstånds

förändringarna, kan man söka räkna ut grundvattnets omsättning i Uppsala. En framkomlig väg 

för detta är att beräkna och sammanställa uppgifter om uttagen och utläckande mängd grund

vatten i området. På samma sätt måste den konstgjorda ytvatteninfiltrationen behandlas. Resul

tatet bör då bli en minimivattenföring i åsen och dess omedelbara tillflöden. 
Vid studier av de olika vattentäkterna finner man, att grundvattnets kemi ej är densamma i de 

olika täkterna och också förändras i en och samma vattentäkt. Orsakerna till detta behandlas i 

kapitel 6 och 7. 
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GRUNDVATTEN I UPPSALATRAKTEN 

1. FORNA DAGARS VATTENFÖRSÖRJNING I UPPSALA 

Uppsala har alltid varit beroende av att utnyttja Fyrisån och grundvattnet från Uppsalaåsen för 

sin vattenförsörjning. Ån rinner rakt igenom staden och har därför varit lättillgänglig för exempel

vis tvätt, vatten för långkok, samt för att ta emot olika typer av avskräde. Den livligaste trafiken 

efter vatten kom inte att gå till grundvattenkällorna, utan till Fyrisån, främst då till de två 

handdrivna pumpar som så småningom installerades på Fyristorg. De levererade Fyrisåns vatten åt 

stadens invånare på ett för den tiden bekvämt sätt. 

Grundvatten fick man till en början från ett flertal källor i staden och dess närhet. Främst 

erhölls vatten från den vittberömda S:t Eriks källa, som ligger nedanför Uppsala domkyrka. Källan 

var dock belägen lite väl långt borta från stadens centrum! En annan, dock ej så berömd, var 

Slottskällan, som låg vid slottskullens östra fot. 

Bl.a. på grund av de stora avstånden till dessa källor föredrog man Fyrisåns vatten. Vissa burgna 

borgare lät dock anlägga egna bru11nar på sina gårdar, där så gick. Grundvattnet var emellertid i 

första hand avsett som dricksvatten. 

Det första vattenverket 

Till drottning Kristinas kröning år 1649 byggde man en ledning från S:t Eriks källa till slottet. 

Vid källan installerades två vattendrivna pumpar. Kraften fick man från Fyrisån, som här bildat en 

fors, Kvarnfallet. Mycket tidigt uppfördes här en kvarn och för att förbättra fallhöjden byggdes en 

fördämning tvärs över Fyrisån. 

Huvudledningarna fick göras av gjutjärn, då de tidigare försöken med urholkade trästockar 

misslyckats på grund av bristningar, orsakade av det höga vattentrycket. Något årtionde senare 

byggdes fördelningsledningar och serviceledningar bl.a. till vis:::a hus i stadsdelarna Fjärdingen och 

Svartbäcken. 

Denna, i svensk historia s3regna vattenan!äggning, var i bruk några årtionden, men fick ej det 

underhåll, den fordrade, varför den snart upphörde att fungera. Tiden var ännu ej mogen för ett 

dylikt modernt påfund i ett svenskt samhälle. 

,.oe första trevande försöken 

I slutet av 1850-talet hade stadens nyinrättade sockenstämma beslutat att låta uppföra ett 

gasverk. I samband med dessa planer utredde man frågan om också ett vattenverk skulle byggas i 

staden. Förslaget föll dock i glömska. Ett resultat fick diskussionen emellertid: Man uppförde 

nämligen ett stenfundament runt S:t Eriks källa och placerade en handdriven pump ovanpå det. 

Anläggningen finns fortfarande kvar idag. 

I början av 1860-talet togs åter vattenverksplanerna fram. I korthet gick funderingarna ut på, 
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att placera ett ångdrivet pumpaggregat ovanpå S:t Eriks källa. Härifrån ämnade man dra en ledning 

upp till slottet. På borggården skulle en reservoar byggas. Vattnet kunde sedan ledas ut till 

konsumenterna i staden. På var hundrade meter placerades brandposter. Till dem, som hade råd 

och så önskade, skulle man draga in servisledningar i husen. För de fattigare hade man tänkt sig 

speciella "springbrunnar" installerade på ledningarn-.. En opinion bildades dock mot förslaget, 

med den påföljd att vattenverksplanerna tinyo lades på arkivhyllorna. 

Vattenverket vid lslandsfallet 

År 1875 började trots allt ett vattenledningssyster':"1 att anläggas i staden. Planerna hade gjorts 

upp av dåvarar1de översten J.G. Richert. Under de första årens drift togs vatten från den flödande 

S:t Erikskällan och leddes med självtryck ned till den dåvarande Kungsdammen (Svandammen). 

Vid lslandsfallet uppförde man ett pumphus och pumr.:arna drevs av Fyrisåns vattenkraft. Färsk

vattnet pumpades upp till den reservoar, som byggdes på slottets borggård. Vattnet rann sedan via 

ett ledningsnät ut till konsumenterna i staden. 

Stora utbyggnader 

Snart räckte ej vattnet från S:t Erikskällan till, varför man anlade en självtrycksledning från den 

flödande Sandkällan, strax uppströms nuvarande Fyrisvallsbron och ca 1500 m nordväst om 

Uppsala Domkyrka. Vattnet från dessa två artesiska källor blev också snart otillräckligt. 

Utbyggnaden av vattentäkterna tog nu fart, först anlades tre brunnar i Stadsträdgården, alldeles i 

närheten av det då nybyggda Akademiska sjukhuset. De kompletterades snart med ytterligare 

några. U:ider 1920-talet anlades också en brunn vid Svandammens västra ände. 

Vattenreservoaren på borggården låg ej tillräckligt högt för de hus, som i början av detta sekel 

började byggas på stadens högre belägna delar. Därför lät man bygga in en reservoar högst upp i 

slottets södra torn. 

Ett stort antal privata vattentäkter anlades vid sekelskiftet och tiden därefter. Här må nämnas 

Centralbadet, Hotell Gillet, Akademiska sjukhuset, Gasverket och Ulleråkers sjukhus. 

Befolkningen ökade i allt snabbare takt. Vattenförbrukningen ökade dock snabbare. Nya 

vattentäkter och brunnar erfordrades. Man hade nu börjat fundera över föroreningsrisker i de 

centralt belägna brunnarna. Grundvattenprospekteringar bedrevs därför norr om staden. En lämp

lig plats hittades vid den gamla Galgbacken. I mitten av 1930-talet fick man den första brunnen 

färdig. Men först i början av 1904-talet kopplades den nya vattenanläggningen in på stadens 

vattenledningsnät. Driftskontrollen för samtliga anläggningar sköttes från den ständigt bemannade 

huvudanläggningen vid lslandsfallet. Detta verk var i drift ända till hösten 1968. De gamla vatten

turbinerna från 1912 är fortfarande funktionsdugliga. 
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2. DET MODERNA UPPSALAS VATTENFÖRSÖRJNING 

Konsekvenserna av det relativt dåliga tillföldet (7 - 11 1/s) vid Sandkällan ledde till att man i 

början av 1960-talet slutade att pumpa vatten därifrån. Den gamla brunnen av gjutjärnsringar vid 

Svandammen togs ur bruk år 1965. Skälen till detta var många, bland annat hade en dam på 

Artillerigärdet tappat upp vatten i ett handfat, varvid ett omrliknande djur hade kommit med. I 

vattenledningen fanns ytterligare ett antal djur vilka spårades till nyssnämnda brunn. Djuren 

sändes till svensk expertis, vilken konstaterade att det rörde sig om helt vanlig daggmask. 

De större anläggningarna för Uppsalas nuvarande vattenförsörjning visas schematiskt på första 

omlsagssidan. Kartans skala är 1:60000 och sträcker sig från Fullerö i norr till Sjugranarudd i 

söder. Delar av Uppsala- och Vattholmaåsarna är också inlagda. 

Försöksinfiltration i Tunåsen 

Under de första åren av 1950-talet beslöt de styrande att försöka infiltrera Fyrisåns vatten i 

åsen. Detta skulle ske någonstans norr om Galgbacken. Iden var inte alls ny, eftersom den togs 

upp redan av Richert i början av 1900-talet. Hans förslag gick ut på, att via ett dike leda in 

Fyrisåns vatten i åsen. Detta skulle ske söder om Sand källan. På det sättet skulle man kunna ta ut 

mer vatten nere vid Stadsträdgården. 

Femtiotalets infiltrationsanläggning anlades, efter lågvariga utredningar, till Tunåsen strax söder 

om Gamla Uppsala. Ytvattnet pumpades direkt ur Fyrisån vid Storvad och leddes upp på Tunåsen 

där vattnet fick rinna ned i åsen via ett gammalt grustag. Under försöksinfiltrationen utförde man 

noggranna vattenståndsmätningar i både Vattholma- och Uppsalaåsarna samt i Fyrisån. Givetvis 

tog man också vattenprover på olika ställen i åsen, för att på det sättet följa infiltrationsförloppet. 

Resultatet av ytvatteninfiltrationen kommer delvis att behandlas i avhandlingen. Det fanns och 

finns fortfarande delade meningar om infiltrationsförloppet och dess eventuella betydelse. 

I dagens läge baserar staden sin vattenförsörjning på naturligt grundvatten och konstgjort 

grundvatten. 

Större vattenanläggningar 

På basis av gjorda erfarenheter av försöken vid Tunåsen har man vid Storvad uppfört en 

snabbinfiltrationsanläggning för behandling av Fyrisåns vatten. Dess lv~pacitet är 500 l/s. Under 

höst- och vårfloder är anläggningen normalt avstängd då Fyrisån~ vatten är så slamhaltigt, att 

anläggningens filter :-nabbt skulle sättas igen. Det snabbfiltrerade vattnet pumpas upp till Tunlfoen 

där det d-.:las upp på tio dammar, långsaminfiltrationsanläggningen. Vattnet perkolarar långsamt 

igenom fi!'t:en och ;;edan ned i åsen. En följd av detta blir en kraftig förhöjning av :1rundvatten

ståndet i infiltrationsområdet. Grundvattengenombrott, som kunde orsaka ovälkomna källsprång, 

skulle uppstå om man ej vidtog motåtgärder. Av bl.a. det skälet har man vid Storvad också 

konstruerat ett rörbrunnsgalleri för uppfordring av grundvatten. Detta består av 12 st brunnar, 

vars pumpar har en kapacitet av 40 l/s vardera. Vid Galgbackens vattenverk finns ett liknande 

galleri med sex brunnar, vilka vardera ger lika mycket. Det uppumpade vattnet från Storvad och 

Galgbacken leds till en stor lågreservoar ( 18 000 m3 ) vid Galgbacken. Vattnet kloreras (0.005 
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ppm), innan det pumpas ut i vattenledningsnätet. I nätet finns nu två vattentorn, nämligen ett på 

10 000 m3 i Stadsskogen och ett på 18 000 m3 i Boländerna. De fungerar dels som reservoarer, 

dels som tryckutjämnare. 

Staden har dessutom ett grundvattenverk i Stadsträdgården med för närvarande fyra rör

brunnar. Detta verk levererar maximalt 200 l/s. Inte långt därifrån ligger Akademiska sjukhuset, 

som har ett helt internt system med rörbrunnar och eget vattentorn, nämligen stadens gamla i 

slottets södra torn. Förbrukningen I igger I'~· ca 15 l/s. Sjukhuset har även ett luftkonditionerings

system, som baserar sig på grundvattnets dga temperatur (+ 7 - + 8°C). Systemet är helt slutet, 

d.v .s. det uttagna vattnet leds vi<: 11ärmeväxlare tillbaka ned i åsen utan att ha haft kontakt med 

fria luften. Under vissa dygn kommer ca 60 Ils att erforcfra~:. 

Anläggningar i stadens yttre delar 

Stadens yttre delar är ännu ej anslutna till det vattenri• igledningssystem som är under byggnad. 

Sunnersta är sålunda hänvisat till ett eget verk, som ligger i Sunnerstaåsens nordvästra del. Täkten 

byggdes ut under år 1969 till en maximal kapacitet på 30 l/s ur de två 18 m djupa rörbru nnarna. 

Utredningar pågår om ytterligare utbyggnad och eventuell omiokalisering. Därefter skulle vatten

verket kunna kopplas in i den framtida ringvattenledningen. 

Bergsbrunna och Vilanområdet har än så länge ett eget verk med tillhörande vattentorn. Man 

har i samhället haft svårigheter med sina olika vattentäkter. Vattentäkten vid Vilan förstördes år 

1966 av att dagvatten strömmade in i pumphuset och ned i produktionsbrunnen. Ett flertal 

personer insjuknade i magåkommor på grund av det förorenade brunnsvattnet. Lyckligtvis hade 

dåvarande Vaksala kommun låtit utföra grundvattenprospekteringar. Härvid hade man funnit en 

lämplig p!ats för ny vattentäkt vid Sävjaån, norr om Lilla Djurgården, och även provpumpat 

densamma. Täkten kopplades nu in mycket snabbt. Under första året stod pumparna fritt på 

stranden av Sävjaån, men efter något år placerades de i en underjordisk pumpkammare. Proviso

riet fungerar fortfarande, men tyvärr ger anläggningen för litet vatten (ca 5 l/s). Detta beror 

givetvis på, att täkten består av tre observationsrör (0 50 mm) som sammankopplats. Dessa är 

egentligen inte alls avsedda som produktionsbrunnar för ett vattenverk. 

Framtida vattenförsörjningar 

Nuvarande vattenuttag i Uppsala är 530 l/s. lnfiltrationsanläggningen pumpar in 210 1/s i åsen. 

Motsvarande uttag för år 1980 har beräknats till 950 l/s. På grundval av dessa siffror har staden 

kalkylerat att nuvarande tillgångar, inklusive infiltrationen, skall räcka några år in på 1970-talet. 

Man måste komma ihåg, at det tar mycket lång tid att planera, utföra undersökningar för nya 

vattenverk och att få vattendom, innan de kan sättas in i produktionen. Därför har man redan nu 

börjat planera stadens behov av vatten och framför allt, varifrån man skall ta vattnet under de 

resterande årtiondena av seklet. För närvarande utarbetas förslag om överledning av vatten från 

Dalälven och en utökad ytvattenfiltration i åsen. 

För några av dessa erforderliga undersökningar kopplades jag in, och de blev grundvalen till den 

här avhandlingen. 
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3. UPPSALAÅSEN 

Upp5alaåsens topografi och geologi har utförligt beskrivits av bl.a. F. H]ulström (1944) och 

K.G. Eriksson & T. lngmar (1958). I dessa skrifter finns föga om åsarnas uppbyggnad, d.v.s. 

profiler av olika slag. Sådana har tidigare gjorts av A.G. Högbom (1905) ochJ.G. Richert (1911 ). 

Den förstnämnde sammanställde de hydrogeologiska borrningar, som staden lät utföra, för bl.a. 

lslandsfallets vattenverk, i början av detta sekel enligt direl<tiv av J;.G. R.iChert. Den uppgjorda 

profilen ligger i höjd med slottet - lslandsfallet. Vidare har Vattenbyggnadsbyrån (VBB) gjort upp 

en tvärprofil vid Röbo tegelbruk i samarbete med Uppsala stads gatukontor. Denna ritades under 

försöksinfiltrationens första år på 1950-talet. VBB har också, i samarbete med Terratest AB utfört 
' ' 

seismiska undersökningar vid Akademiska sjukhuset och därvid upprättat tvenne profiler genom 

åsen. 

I olika arkiv i Uppsala finns ett flertal borrprotokoll från Uppsalaområdet. Oftast har dessa 

arbeten utförts i samband med geotekniska utredningar för byggnationer av olika slag. När vatten

täkter, privata och kommunala, utförts, kunde man ha fått utomordentliga uppgifter om de 

vattenförande lagrens byggnad m.m., men tyvärr saknas ofta protokoll. De tillgängliga borrproto

kollen, muntliga uppgifter, sonderingar och uppföljning av pågående arbeten har bearbetats och 

sammanställts så, att de ovan nämnda profilerna har. kunnat kompletteras, samtidigt som nya 

profiler genom åsen har gjorts upp. Denna uppföljning borde egentligen byggas ut ordentligt både 

av kommunala myndigheter och universitetsinstitut·i~ne·r. eftersom ett synnerligen värdefullt mate

rial annars går förlorat. Detta är speciellt viktigt de närmaste åren då bl.a. flera nya stora trafik

leder skall byggas genom staden eller i de~ närhet. 

Tvärprofiler genom Uppsalaåsen 

Sex geologiska profiler. ha'r upp.rättats från Uppsalaområdet. Dessa beskrives här nedan. Deras 

läge framgår på kart~n sid~ å . De flesta för grundvattenstudier nämnda platserna finns också 

inlagda på kartan. Häri· ingår samtliga i Uppsala omtalade vattentäkter. De streckade områdena 

utgör Uppsalaåsen och· denna har markerats för att underlätta förståelsen av de olika platsernas 
\ . . . . 

vattentyper. Läget av de ··flesta mätställen tör grundvattenstånd i Sunnersta- och Flottsunds-. . 

områdena finns inlagda på kartorna sid. 18 och 45. 

Profilen vid Storvad .(se sid •. 8J __ _, ________ _.....-,_ _____ _ .. 
. : ~·' ,.g . ' 

Innan snabbinfiltrationsanfäggningen vid 'Storvad uppfördes strax söder om åskullen Faxan, 

·genomfördes fyra rekögAosc~ringsl\orrningar: R 6311 - R 6313, för att få reda på var Uppsala

Asens kärna var belägen. Eger:i~lige~~borde man säga, att man önskade få reda på de delar som är 
~ ,-i '; '' ' 

mest vattenförande, vilket ej behöver vara liktydigt med åsens kärna. 

Resultatet av dessa borrningar var tillrä~kligt bra, för att· man här skulle våga placera ett 

rörbrunnsgalleri tvärs över grundvattenströmmen. Vid utförandet av rörbrunnarna togs jordarts

prover på jämna avstånd i de vatten:fi;)rande. lagren. Dessa prover var väsentliga, eftersom därav 

erhållna resultat, skulle vara bestämma~de fönörbrunnsila_rnas dimension, längd och maskvidd. ,, ' .. 

Vid borrningarna påträffades åsen under 25 m lera. Ett 20 m mäktigt lerlager skiljer Fyrisåns 

... 
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vatten från grundvattnet i åsen. Åsen synes vara flack. Under leran vidtager ett 10 - 20 m mäktigt 

sandlager av varierande uppbyggnad. Dess mäktighet ökar mot öster. Gruslagret under sanden har 

också e11 varierande sammansättning med bl.a. sand- och molinser. Det är i detta gruslager som 

rörbrunnsgalleriets silrör har placerats. Silrörens genomsnittliga längd är för övrigt femton meter 

vardera. 

Man stoppade borrningarna för rörbrunnarna i och med att man gick igenom gruslagret. De 

företagna rekognosceringsborrningarna tyder också på sämre förutsättningar för uttag av vatten .i 

djupare lager. Sand har således påträffats igen under gruset. Vidare har i regel grundvatten från 

större djup en betydligt högre total salthalt än ytligt grundvatten. Samtidigt skulle också anlägg

ningskostnaderna öka väsentligt. 

Bergkontakt erhölls i borrpunkt R 6311 på ett djup av - 35 m. Nästa borrhål (1) går djupare 

och når ändå ej berget, varför berggrundsytan synes stupa åt öster. Det är omöjligt att säga hur 

kraftigt berget stupar här, eftersom endast borrning R 6311 har nått ned till berg. Ur geologisk 

synpunkt hade det varit synnerligen givande att ha haft ytterligare borrningar i profilens längdrikt

ningar. 

Det grova vattenförande lagret tenderar att kila ut väster om R 6311. Öster om R 6313 verkar 

även det vattenförande isälvsmaterialet att snabbt minska i mäktighet. Det senare antagandet 

grundas på sonderingar, som gjordes i samband med en ny privat vattentäkt 500 m nordnordost 

om R 6313. Vatten erhölls givetvis, men intressantare var, att berget här st~pade brant åt väster 

och att det vattenförande isälvsmaterialets mäktighet (en m sand, ej morän) snabbt kilade ut åt 

öster. Berget går i dagen redan vid gården Stora Löt, 550 m nordost om R 6313. Man kan således 

på rimliga grunder fastlägga, att det utförda rörgalleriet placerats på och i åsens mest vatten

förande del, till lika dess kärna. 

På profilen har grundvattenytan lagts in. I verkligheten utgörs den av en trycklinje, eftersom 

grundvattnet står under övertryck, d.v.s. är artesiskt. Dess nivå ligger numera omkring+ 10 m och 

varierar givetvis beroende på utpumpade vattenmängder från Storvadsanläggningen. Fyrisåns 

vattenstånd vid Storvad ligger normalt vid+ 11,5 m. Samtliga i uppsatsen nämnda absoluta höjder 

hänför sig till Uppsala Stads höjdsystem, vars nollplan( år 1968 låg 0,41 m under rikets allmänna 

noll plan. 

· .Den av VBB uppgjorda tvärprofilen går genom åsen vid Röbo tegelbruk, fl:'lellan Tunåsen och 
.. 

Galgbacken. Man har i ett av grustagen vid Röbo iakttagit berg i dagen vic;t brytningen. När 

infiltrationsförsöken påborjades, ansåg man sig därför vara tvungen att ta reda på om det fanns 

någon avskärmai::ide, tvärs· över åsen gående, bergribba mellan Tunåsen och Galgbakcen. Risken 

fanns nämliger. att denna skulle avlänka det infiltrerade vattnet så, att detta ej skulle nå Galg

backens vattenverk. 

Vid de av VBB och Gatukontoret utförda borrningarna, framkom att berget stupade svagt åt 

väster, från grustäkten räknat. Men mellan sektion 0/200 och sektion 0/400 har man ej erhållit 

bergkontakt genom hejarsonderingar. Sand överlagrar berget. Dess omfattning uppgår till ca 10 m. 

Leran, som täcker sanden, växer i mäktighet mot väster. 
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Öster om grustäkten stupar berget kraftigt. Stupningen ökar ju mer mot öster man kommer. 

Berget överlagras huvudsakligen av grus och dess mäktighet är störst vid borrning nr e, varefter 

den minskar i omfattning och torde kila ut öster om borrpunkt f. Ovanför gruset finns ett 
sandlager vars mäktighet ökar ju längre mot öster man kommer. Av profilen att döma ligger själva 

åskäman 300 m öster om den syn I iga åsryggen. Någon ost-västlig bergribba finns således ej. 

Men finns det någon nord-syc!lg, som verkar avlänkande på det vid Tunåsen infiltrerade vattnet? 

På profilen har dessutom inl2qts den grundvattenyta, som uppmätts i samband med borrningarna. 

''.''tterligare borrningar saknas i linje med profilen vid Röbo. Då Europaväg 4 drogs förbi Upp

sala och igenom Uppsalaåsen strax söder o: n Röbo, utfördes viktsondering längs vägens sträck

ning. Dessa uppgifter har tidigare redovisats av 0. Fischier (1967). Tråkigt nog vet man ej vid 

viktsonderingar om det är berg, block eller sten som stoppat sonden. För undersökningar av 

åsmaterial och dess djup är metoden ej rättvisande. De utförda viktsonderingarna ger dock en 

fingervisning om, att jorddjupen börjar att avta i höjd med järnvägen Gävle - Uppsala. Man kan 

också dra den slutsatsen, att bergytan åter närmar sig markytan. Berget går i dagen i stadens östra 

stadsdelar, exempelvis i Salabackar och i Gränby. Berget har här en tämligen flack lutning, som 

vid en utförd extrapolering åt väster fram till den uppritade profilen tämligen väl överensstämmer 

med de värden, som erhållits vid borrningarna i åsen. 

En ny led, Bärbyleden, skall om några år byggas och dras då från Enköpingsvägen i väster 

igenom de västra och norra stadsdelarna fram till Röbo tegelbruk. Vid de erforderliga geotekniska 

undersökningarna, torde man få uppgifter om Uppsalaåsens laterala bildningar i väster. Vidare bör 

man få upplysningar om Jumkilsåsens eventuella existens. 

Jumkilsåsen 

Jumkilsåsen går i dagen några km nordväst om Jumkils kyrka. I denna dalgång har man vid 

Strö ja, mellan Jumkil och Uppsala, påträffat en grusgrop på lerslätten, som uppenbar! igen består 

av isälvsmaterial. 

Ytterligare två km närmare Uppsala, vid Broby, har enligt uppgift glacifluivalt material påträf

fats vid brunnsborrning. Det förmodade isälvsmaterialet täckes av fem m lera invid Jumkilsån. 

Dess mäktighet är ännu okänd. Åt vardera hållet har lerdjupen ökat. 

På Fyrisåns västra strand sydväst om Galgbacken ligger Sand källan, som måhända tillhör Jum

kilsåsen eller dess lateralbildningar. 100 m syd om Sandkällan, d.v.s. längre ifrån Fyrisån och 

Uppsalaåsen ligger en byggnad på berg. I vilket fall som helst består lagren i Sandkällan av 

isälvsmaterial. Då källan började användas som vattentäkt, gjorde man på samma plats en 13 m 

djup brunn genom enbart sand. 

Mittemot Sandkällan, på andra sidan Fyrisån, kunde man i där belägna öppna lergravar se sand 

och mo, som var av glacifluivalt ursprung. De flesta av dessa är nu igenfyllda. I området finns ett 

okänt antal småkällor längs Fyrisån och i dess botten. När man förr kunde bada i ån, uppmärk

sammade man dem som mycket kalla vattenstråk. 

De geotekniska undersökningarna för Bärbyleden kommer kanske att bidraga till lösande av 
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frågan om Jumkilsåsen och dess upprinnelse. För närvarande vet ingen hur stor grundvattenföring 

avlagringarna i Jumkilsåns dalgång har. Rent tekniskt har det egentligen föga betydelse, eftersom 

grundvattnet i alla fall kommer in i "Uppsalaåsens" grundvattenström. Dock torde viss mängd gå 

förlorad genom källorna vid Fyrisbadet. 

Söder om Galgbacken finns inga synliga tecken på Uppsalaåsen förrän inne i stadens centrum. 

Tyvärr saknas också acceptabla borrningar på sträckan. Några undantag finns dock, exempelvis 

hos Modin & Co, på Svartbäcksgatan, 800 m norr om Domkyrkan, där man vid en brunns

grävning påträffat åsrnaterial i den endast fem m djupa brunnen. Invid Modin. & Co:s verkstad 

kommer om några år en ny ost-västlig trafikled att dras fram: Luthagsleden. De då erforderliga 

geotekniska undersökningarna kommer kanske att belysa åsens utseende här. 

I de centrala delarna av staden har de senaste årens schaktningar och sonderingar avslöjat 

mycket om åsens utbredning, men tyvärr föga om dess mäktighet. S:t Erikskällan ligger vid foten 

av åskullen Dombacken, varpå Domkyrkan nu står. Invid källan ligger Kvarnfallet, vars botten är 

täckt av sten och block. Ån verkar här att ha skurit sig ned i åsen. En fråga av stor betydelse är, 

om grundvatten läcker ut ur de vattenförande lagren på fler ställen än S:t Erikskällan. 

100 m özter om Kvarnfallet fanns för något år sedan ett ca fem m djupt schakt, som omfattade 

hela kvarteret S:t Per. Genomsnittligt täcktes området före schaktningen av ett fyra till fem m 

tjockt lerlager. Vid grävningarna visade det sig att underliggande material i kvarterets västra del 

består av rikligt vattenförande av isälvsmaterial. I den östra delen av schaktet fanns berg. 

Vid Ans östra kant, 50 m nedanför fallet, visar viktponderingar följande lagerföljd: 

markytan: + 7 14: m 

- - 2,6 m lera 

- - 6,4 m sand, varefter sonden stoppade i grovt grus på - 6,41. 

På andra sidan Fyrisån, vid hotell Gillet, visar en borrning: 

markytan: + 8,6 m 

- +· 6,8 m fyllnadsmaterial 

- - 7,0 m lera 

- ~- 7,5 m grus, varefter borrningen avbröts. 

Fyrisåns vattenyta ligger normalt vid + 3 m på denna sträcka. Åns djup är 0,5 - 1 m" Just 

nedanför Dombron är det såledec;;åtminstone 4,5 m lera under åns botten. 50 m norr om Kvarn

fallet, i kvarteret Klostret, visare!" 11ejarsoridering följande: 

markytan: + 8,64 m 

- + 7,3 m fyllning 

- + 6,3 m fast lera 

- - 4,0 m lös lera 

- - 4,2 m grus. Här avslutades sonderingen. 

Fyrisåns botten ligger på omkring + 4 m ovanför fallet. Det vill säga att det är minst 8 m lera 



-12-

under åns botten. Medelgrundvattenståndet är här + 3 m. 

Under själva akademikvarnens källargolv är det enligt uppgift 6 a 7 m lera innan grus påträffas. 

Källargolvet ligger 1 m ovanför åns botten vid fallet. Anmärkas bör, att grundvattnet kan ha 

trängt igenom dessa lerformationer, men i så fall skulle detta ha inverkat på åns vattentempe

raturer vid fallet. Slutsatserna av ovanstående blir, att Fyrisån har här eroderat sig ned i svallgrus

material och att åns botten nu utgörs av en erosionsbädd, bestående av större stenar, block och .. 

byggnadsmaterial. Att ån ej eroderat sig ned mer uppströms, torde bero på att fördämningen vid 

Kvarnfallet byggdes mycket tidigt. Vad S:t Erikskällan angår, kan dess vatten härstamma från en 

sekundär grundvattenström, som knn var;~ skild .från huvudgrundvattenströmmen av en lerkörtel. 

A.G. Högboms sammanställda prorn av de hydrogeologiska borrningarna vid sekelskiftet visar 

många intressanta detaljer om lerlagrens uppbyggnad, men saknar tyvärr fakta om de vatten

förande lagrens tjocklek. Bergets läge saknas också. 

Profilen är lagd vid slottet, som majestätiskt ligger på en mycket stor och hög åskulle. I 

dalgången ligger staden varigenom Fyrisån ligger. Vackra spegelbilder av slottet fås ofta i Svan

dammen. A.G. Högbom klassificerade också lerbrna, men här må påpekas, att den baltiska insjö

leran (Ancylus-lera) enligt uppgift är vagt bestämd (Sernander 1948). Den uppgjorda profilen har 

kompletterats med brunnen vid Gahns fabriker, som lär vara 65 m djup. Den når troligen endast 

någon eller några meter ned i de vattenförande lagren. Även den vid Svandammens västra ände 

belägna brunnen har lagts in i profilen. Man vet att den fördes ned några meter i åsmaterial. Men 

på profilen finns ej några svallgrusbildningar inlagda och eftersom brunnen vid Svandammen 

endast sträcker sig några 'meter ned i åsmaterialet är det möjligt att det åsmaterial som påträffats 

vid de hydrogeologiska borrningarna i verkligheten enbart är en svallgruskappa. Detta skulle 

kunna innebära att brunnsvattnet från Svandammen härstammar från en sekundär grundvatten

ström. Borrningarna visar att det är hela 107 m lera under lslandsfallets vattenverk. Om det är 

mest lera här eller om det är än mer längre österut vet man ej. 

Vid utredningarna för Akademiska sjukhusets luftkonditionering framkom ett förslag om att 

utnyttja grundvattnet som kylande medium, eftersom dess temperatur är så låg som+ 7 a' + 8°C. 

Vissa grundundersökningar i området fordrades, för att se om man kunde genomföra förslaget. 

Man hade tänkt sig att pumpa upp grundvatten från ganska stort djup, inom de nordöstra delarna 

av sjukhusområdet. Sedan skulle man infiltrera det uppvärmda vattnet genom ytliga brunnar, 

placerade i sjukhusområdets sydvästra del. Hittills har enligt uppgift en brunn färdigställts. Fullt 

utbyggd (1980) kommer anläggningen, enligt förslaget, att fordra maximalt 230 1/s. För ända

målet utfördes två parallella seismiska profiler. De sträckte sig från Fyrisån till den synliga ås

ryggen, d.v.s. Dag Hammarskjölds väg. 

Den sydligare av de två profilerna sträcker sig från Dag Hammarskjölds väg, över sjukhus

området, Studenternas idrottsplats och fram till ån. Profilen har förlängts respektive komplet

terats med brunnsborrningar och sonderingar. Härvid har man fått en ungefärlig uppfattning av 
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utseendet på Fyrisåns dalgång och dess uppbyggnad. Vid närmare stadium märker man, att de 

vattenförande lagren under åsryggen är föga mäktiga. Berget ligger faktiskt ovanför den grund

vattenyta, som finns i dalgången. Det innebär inte att grundvatten skulle saknas här. Berget stupar 

kraftigare ju längre åt öster man kommer. Öster om sektion 0/467 vet man ingenting om bergets 

läge, eftersom den seismiska undersökningen slutar här. Man lägger märke till att den kraftigaste 

sluttningen börjar vid gamla sjukhusvägen, d.v.s. brunn nr 2. Är det här vi har slbi!va förkast

ningsbranten? 

På grund av mättekniska svårigheter (bebyggelse m.m.) har berglägena ej kunnat fastläggas 

exakt. Berggrundsytans sannolika läge har lagts in på profilen, men vid seismometerpunkterna är: 

också de tänkbara berglägena inritade. Att berget skulle gå så högt upp, som pilarna i sektionerna 

0/200 och 0/245 visar, är föga sannolikt. Man har mellan sekt~onerna 0/150 och 0/275 grävt ända 

ned till + 2 m för en ny byggnad, utan att berg påträffats. 

Först 350 m öster om Fyrisån (sektion 0/950) har man bergkontakt igen i dåvarande kvarteret 

Mejeriet. Detta bevisades tack vare två brunnsborrningar, som där fördes ned till berget. Berget 

påträffades i den ena borrningen på - 80 m. Den andra brunnen fördes ned till berget och 

ytterligare tio meter i detta. Kontakt med berget erhölls på- 60 m. Båda dessa brunnar gav 7 

m3 /h vardera, d.v.s. omkring 2 l/s. Vid den sistnämnda borrningen nämns i befintliga protokoll, 

att "pinnmo" överlagrade berget. 

Brunn nr 4 i sektion 1/100 låg också i kvarteret Mejeriet och försåg mejeriet med 13 l/s. 

Dåvarande mejeriet hade åtminstone 6 brunnar, som sammanlagt skulle ha gett 115 000 m3 /h, 

d.v.s. 32 l/s! Mejeriet är numera flyttat och brunnarna används ej. På själva profilen finns inga 

ytterligare borrningar som förts ned till berget. Men vid centrala verkstadsskolan, sektion 1 /700, 

har flera hejarsonderingar fått stoppslag i berg. Man har sålunda fått en ungefärlig uppfattning om 

bergytans läge i Fyrisåns dalgång. 

Vid Akademiska sjukhuset har mycket av åsen grävts bort i olika omgångar. Senast har stora 

massor schaktats bort för nybyggnader bl.a. för en ny kirurgklinik. Schaktet gick ned till+ 2 m, 

d.v.s. strax under den normala grundvattenytan, som här ligger på + 2,5 m. Åsen bestod huvud

sakligen av sand och överst fanns ett relativt tunnt lertäcke, som i sin tur var täckt av några meter 

svallgrus. 

Då man grävde för nya ledningar och en gångtunnel vid Dag Hammarskjölds väg, fann man att 

schakten, som var upp till fyra m djupa, enbart bestod av glaciallera Resultaten av de viktsonde 

ringar, som utförts vid psykiatriska kliniken har lagts in på profilen. Här ser man hur åsmaterialet 

täcks med varvig lera. Över denna följer svallgrus, lera och ånyo en svallgruskappa 

Vid den seismiska undersökningen framkom att åsmaterialet har en ljudhastighet av 400 - 500 

m/s, vilket är normalt för finare åsmaterial ovan grundvattenytan. Under denna ligger ljudhastig

heten mellan 1100 och 1800 m/s. Intervallet är stort, vilket antingen kan bero på den kraftiga 

tjälen, som rådde under mätningarna, eller en mycket växlande lagerföljd. I den något nordligare 

seismiska profilen har motsvarande profi Idel en hastighet av 1100 m/s under grundvattenytan och 

därunder, på berget, kommer ett mäktigt lager med en hastighet av 1800 m/s. I den sydligare 

profilen, som nu är aktuell, syns ovanpå berget ett motsvarande lager med hastigheten 1800 m/s. 

Detta är överlagrat av det komplexa lagret, som nyss beskrivits. Hastigheten 1800 m/s känne

tecknar ett grövre åsmaterial under grundvattenytan och 1100 m/s brukar vara typiskt för vatten

dränkt sand. 
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Vi kan alltså med hjälp av de seismiska undersökningarna och de i profilen inlagda resultaten av 

de två brunnsborrningarna R 6302 och brunn 2 förmoda, att det grövsta åsmaterialet, d.v.s. 

åskärnan, ligger mellan sektionerna 0/250 och 0/500. Det är i detta lager som huvudgrundvatten

strömmen längs åsen går. Tyvärr saknas fullständiga uppgifter från brunnen vid Studenternas 

idrottsplats, men man vet att berget ej nåtts och att rikligt med vatten erhölls. Var de vatten

förande lagren började, vet vi ej heli\~r. Liknande förhållanden råder vid Jästfabrikens brunnar 

(sektion 0/680). För de i samma kvarter belägna silosanläggningarna fordrades före byggenskapen 

synnerligen noggranna pålsc.nderingar. Meningen var, att dessa skulle föras ned tills man säkert 

fick kontakt med friktionsmaterial, något som dnck ej alltid lyckats. Sålunda undrar man, om 

sonderingen närmast ån verkligen har förts ned genrnn all lera. I de något längre öster:..it befintliga 

sonderingarna ser man nämligen olika linser av sand r:;ch mo. Friktionsmaterialet i botten är enligt 

analyserna sand. 

Tidigare talades om brunnsborrningarna i kvarteret Mejeriet, och i det sammanhanget nämndes 

ju att "pinnmo" överlagrade berget i brunn 7 b. Vid brunn 4 vet man att leran slutade vid - 21 m, 

varunder grus påträffades. Längre mot öster har ett stort antal sonderingar utförts i kvarteret 

Ställverket. Brunnen i området är nio m djup och har en kapacitet av ca 400 m 3 /dygn. Denna 

förhållandevis stora mängd tyder på att brunnen ej ligger i ett normalt moränområde, vilket ju var 

att vänta. De utförda sonderingarna visar, att under det fyra m tjocka lerlagret vidtager lösa, 

rikligt vattenförande gruslager, som mot djupet blir allt hårdare packade. Det översta torde vara 

en ursvallad morän. 

Från Säbygatan tilltager lerans mäktighet både åt öster och väster. Mot öster är det dock fråga 

om mindre djup, och sonderingarna vid 1 /700 är de djupaste i området och har det mäktigaste 

lertäcket. Öster därom höjer sig berget raskt mot markytan. Lermäktigheten tilltager snabbt väster 

om brunn 6 och torde vara som mäktigast under de ytterligt tunga silosanläggningarna vid Fyris

ån. Dessutom visar därifrån tagna prover att denna lera överst består av gyttjiga och sulfidhaltiga 

leror. Det är tillfredsställande att veta, att silosanläggningarna är grundlagda på åtskilliga friktions

pålar, då särskilt den sulfidhaltiga leran har ringa bärighet. Väster om ån avtager lermäktigheten 

upp emot sjukhuset. 

På den uppgjorda profilen har också inlagts Fyrisåns vattenyta, som den normalt ter sig under 

lågvattenstånd. Grundvattenytan är mätt vid R 6302 då pumpen går. Det innebär att en viss, om 

än mycket grund, avsänkningstratt egentligen är utbildad här. 

Sunnerstaåsen 

Sunnerstaåsen har intresserat många forskare tack vare dess väl utbildade fornstrandlinjer och 

vackra natur. Man har däremot vetat föga om dess uppbyggnad och var den stora förkastningen 

går. Var de vattenförande lagren finns, har man endast gissat sig till, om ens det. 

Vid de undersökningar som bedrevs 1968 för en eventuell nylokalisering av Sunnerstas vatten-. . 
täkt med utbyggnad av den gamla täkten, fick man en mängd informationer, förutom de rent 

grundvattenmässiga. Det var exempelvis nya fakta om berglägen under åsen och åsens byggnad. 

För att få reda på vad de vattenförande lagren förmådde ge utfördes provpumpningar. Dessa 

försök förlades till det gamla grustaget i åsens södra del. Anl~dningen till detta val var, .el! 
grundvattenytan endast låg 1 m under grustagsbottnen, fil! platsen var synnerligen lättåtkomlig, 
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fil elkraft fanns mycket nära och f!! det utpumpade vattnet lätt kunde ledas ut i Fyrisån, så att 
rundpumpning därigenom förhindrades. En av nackdelarna var, att området begagnas som sport

centrum vintertid, varför inskränkningar i provpumpningar och utplaceringar av rör för grund

vattenståndsobservationer var en tvingande nödvändighet. 

Sunnerstas nya vattentäkt kommer givetvis ej att placeras i grusgropen, utan skall i samråd med 

stadens ldrottsstyrelse anläggas på åsens östra sida. De genomförda provpumpningarna och den 

nya vattentäktens placering redovisas i ett speciellt kapitel (sid. 35). 

I samband med provpumpningarna fordrades ett antal mätpunkter för grundvattenstånd. Där

för inventerades samtliga brunnar i området, som kunde tänkas bli berörda av pumpningarna För 

eventuella skadeståndsanspråk var denna inventering också nödvändig. Tyvärr var flera av brunnar

na av typ rörbrunn med slutna ledningar, varför inmätning av brunnarnas vattenstånd och under

kanter skulle ställa till stora besvär för brunnsägarna. De fick sålunda vara ifred. 

Av de ca 100 inventerade brunnarna utvaldes ca 25 till mätpunkter. Dessa kompletterades med 

ett antal två-tums rör med en halv m lång, perforerad spets. Inventerade brunnar och nedslagna 

rör bidrog också till ytterligare kunskap om Sunnerstaåsen. 

Då resultaten av provpumpningen förelåg, började jag misstänka att berget låg ovanligt högt 

under åsen. Detta föranledde en seismisk undersökning tvärs över åsen och fram till Fyrisån. 

Tyvärr kunde ej undersökningen, som utfördes av AB Terratest, utsträckas till andra sidan av 

dalgången, då tilldelat anslag ej räckte därtill. 

Genom den seismiska undersökningen besannades berggrundytans höga läge under åsen, och 

detta framgår klart och tydligt på den uppgjorda profilen. Men på grund av åsens stora mäktighet 

just över bergryggen föreligger en viss osäkerhetsmarginal för berglägena i sektionerna 0/105 och 

0/155. Här kan berget ligga± 5 m från det inritade läget, Resultaten från provpumpningarna tyder 

på, att berget går högre upp än det i profilen markerade läget. Måhända ligger berget under 

åskrönet vid de utmärkta minimidjupen. Berget stupar kraftigt mot Fyrisåns dalgång och under ån 

är det 55 m ned till berget. Bergets stupning öster om den gamla Nåntunavägen inmättes senare. 

Man kan nu få en ungefärlig uppfottning om bergytans utseende även här. Sprickzonen eller 

låghastighetszonen synes ha samband med förkastningen i Fyrisåns dalgång. 
·•. 

Stupningen väster om bergsryggen under åsen upphör snart. 300 m väster om profilens 

noll.punkt ligger en stor,' relativt a~gr2gsad bergklack, vars högsta höjd är+ 34 m. Området väster 

om Fyrisån karaktäriseras av just sådarya bergklackar. I regel täcks de av en tunn morän. Vid 

ledningsschakt har berget påträffats endast någon meter under markytan. Där berget ligger någon 

eller några meter under markytan har d.~tta i oms~:~ende karta, markerats översiktsmässigt med///. 

Berg i dagen markeras med - (B. Järnefors 1958). Ytterligare berglägesbestämningar 

gjordes i samarbete med FK Ulf Thoregren med hjälp av en hammarseismometer. Härvid erhöll vi 

djupet till berget i närheten av R 22 till - 7 m och under grusgropens östra del till - 20 m. Övriga 

bergkontakter har erhållits vid brunnsborrningar. På kartan har bergets troliga läge över ca - 5 m 

konstruerats fram och lagts in. Detta gäller enbart själva åsområdet. Hur berget under åskullen 

söder om grustaget ser ut vet man ännu inget om, men grundvattenståndsförändringar vid prov

pumpningarna kan tyda på att berget går upp till eller över grundvattenytan även här Dessa 

områden har markerats med\\\\. 
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tryckluft i en gummislang, som förts ned till rörets öppna spets, varigenom det material som 

trängt in i röret (2") blåsts upp ur röret och insamlats, Genom att mäta med mätlod i röret har 

man kontrollerat att allt inträngt material blåsts upp innan röret slagits ned ytterligare 1 m o.s v. 

Metoden har givetvis sina begränsningar, men samtidigt som man får ett observationsrör för 

grundvattenstånd erhåller man geologiskt värdefulla upplysningar. 

Det grova m:.iterialet under åsgraven torde sålunda vara ett grovt åsmaterial, s9m över!agras av 

glacia!lera. Lerans mäktighet är betydligt större vid den seismiska profilen än vad den är v'1d R 15. 

I själv:.:i åsen finns vissa oklarheter. Ljudhastigheten 1200 - .1600 m/s är nornjal för åsmaterial 

under grundvattenytan, som ex\;,npelvi5 i en åskärna, likaså är 350 - 450 m/s normalt för finare 

åsmaterial som ligger ovan g1 undvattenytan. 600 m/s är den typiska hastigheten för åskärn

material som ligger torrt. Men linjen mellan 400 - 600 - 400 m/s och 1200 - 1600 m/s stämmer 

inte alls överens med grundvsttenytan, som normalt ligger på + 1 m i åsen. Däremot finns 

lerlinser, som kilar in en bit i åsens sidor, d.v.s. de är täckta av nedsvallat åsmaterial. Nya 

pålagringar av lera har skett, som också täckts med nedsvallat material o.s.v. I grustaget har där 

befintliga lerlinser av ovan nämnda typ karterats och där det gick att preparera fram dem visade 

de i stort samma stupning, som den i profilen dragna linjen på+ 10 m:s nivån i åsen. Man kan 

förmoda att en viss feltolkning vid utvärderingen av de erhållna ljudhastigheterna har skett eller 

möjligen finns någon okänd diskontinuitet i åsen. 

Hastigheten 1700 - 1900 m/s är karaktäristisk för Uppsalaåsens östra del under grundvatten

ytan. Hastigheten indikerar ett grovt åsrnaterial eller möjligen en lös morän. 100 m söder om 

sektion 0/250 har en borrning, R 16, utförts av ungefärligen samma typ som den vid R 15. 

Lagerföljden vid R 16 är: 

markyta: + 3,8 m. 

- + 1,0 m sand 

- + 0, 1 m sandig lera, grå 

1,0 m sand 

2,2 m sandig, varvig lera, brun 

7 ,0 m grusig sand 

- 9,9 m grus 

- - 11,0 m grusig sand 

13,2 m grusig sten 

varefter borrningen ej kunde fortsättas på grund av stopp mot sten eller block. Lagren vid rörets 

underkant var synnerligen vattenförande. 
Den lera som överlagrar gruset vid den seismiska profilen är ej homogen. Leran har tunna skikt 

av sand och mo, vilka, åtminstone de övre, kan direkt hänföras till svallningseffekter på åsen och 

dalsidorna i samband med landhöjningen. En sticksondering i leran till sex meters djup har 

företagits från sektion 0/255 fram till sektion 0/405. Denna tillgick så att armeringsjärn ((2) 15 

mm) i sexmeterslängder trycktes ned i leran. Armeringsjärnen användes som fäste tör de för den 

seismiska undersökningen, nödvändiga geofonerna och därigenom erhölls bättre registrering av 

ekot. Vid nestickningen avslöjades tydligt ovannämnda skikt på ungefärligen samma djup, dock 

med det undantaget att de låg något ytligare närmare åsen. Några avvägningar eller uppmätningar 

av skikten gjordes dock ej. Någon förbindelse mellan Fyrisån och grundvattenströmmen under 

lerlagren finns säker I igen ej här. 
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Vilka jordarter som finns öster om ån är än så länge ej i detalj undersökt. Från jordartsstudier i 

befintliga skärningar framgår dock, att ett sandigt-moigt material finns från moränområdet öster 

om Nåntunavägen fram till och med vägen. Därefter finns en styvare lera, som närmast ån täcks av 

svämlera och ännu längre ut vid åns stränder av gyttja. Här må påpekas att åns bottenprofil är 

osäkert bestämd, då endast tre ledningar utförts. Bottnens utseende förändras också på grund av 

passerande fartyg, vilket lätt kan studeras. 

På profilen har inlagts den normala grundvattenytan. Givetvis är dess nivå under åsryggen ej 

uppmätt, men höjddifferensen torde vara liten. Ytter I igare borrningar i Sunnerstaområdet 

kommer att företagas i samband med att den nya vattentäkten byggs. Redogörelse för var dessa 

borrningar skall förläggas behandlas, liksom grustagets geologi, i ett speciellt kapitel (sid. 35). -

För Vilanområdet planeras dels utbyggnad av befintlig vattentäkt vid Lilla Djurgården, dels ett 

rörbrunnsgalleri tvärs över Sävjaåns dalgång. För det försnämnda ändamålet utfördes vikt- och 

hejarsonderingar längs Sävjaån, på en sträcka av några hundra meter från nuvarande vattentäkt. 

Djupet till förmodad fast botten var vid täkten 37 m och ökade längre västerut för att i närheten 

av observationsrör 11 uppgå till 42 m (-40 m). De vattenförande lagrens tjocklek uppgår genom

snittligt till tre å fyra m. 

För rörbrunnsgalleriets eventuella genomförande, fordrades sonderingar. Viktsonderingar utför 

des därför tvärs över 2/3 av dalgången. Dessa kompletterades med tidigare utförda borrningar för 

Vilans gamla vattentäkt. Lermäktigheten i dalgången ligger på 25 å 30 m. Vid den gamla täkten är 

tjockleken åtta m. Som mest uppgår lerdjupen i dalgången till 33 m. Under leran vidtager ett tre å 
fyra m mäktigt lager av relativt hårt packat, vattenförande friktionsmaterial. Det består huvudsak

ligen av grus med linser av sand och mo. Samtliga viktsonderingar fick avbrytas, när man under 

gruset träffade på ett mycket hårt material. Det hårda materialet finns uppenbarligen över hela 

dalgången. I samband med undersökningarna för den gamla vattentäkten vid Vilan (nr I i profilen 

sid. 23) antog man, att det hårda materialet var berg. Så antogs också i bl.a. punkt IV. 

Vid borrningar för p:--ivata vattentäkter har de flesta stoppat, då de nått detta hårda lager. Men 

vid Pinan och Åby har man lyckats komma längre och har, enligt uppgift, först kommit igenom 

ett relativt vattenförande lager bestående av grus och sand, hårt packat. Därunder vidtog ett en 

halv meter tjockt lager av mo, vilket var synnerligen svårforcerat, Ett rikligt vattenförande lager av 

grus fanns under mcskiktrt. Vid Åby fortsattes borrningen och kom så småningom ned i fincre 

material och här avbröt man det hela. Röret drogs upp och har n•J underkanten vid -33 rn. Denna 

brunn ligger 50 m nordv5st om pu.1kt 15 i profilen. Gatukontoret utförde vid punkt 18 en 

provtagning av ett liknande slag som de i Sunnersta ( R 15 och R 16). Det övre gruslagret hade här 

en mäktighet av 5 m och bestod av grus och sand. Provtagningen bekräftade vidare, att det hårda 

lagret bestod av mo, men en del sand fanns också med. Tyvärr hade spetsen på det använda 

3''-röret krökts mot en sten i leran med följd att röret ej trängde igenom mon utan istället följde 

det hårda lagret. Provtagningen föregicks av en hejarsondering just för att förhindra det som i alla 

fall inträffade. Den sonderingen gick med svårighet igenom molagret, som här var 0,9 m tjockt 

och fortsatte genom ett grovt blockrikt friktionsmaterial. Sonderingen fick avbrytas vid -33,5 m. 
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Varifrån det i dalgången befintliga moskiktet härrör är ej utrett. En möjlig förklaring kan vara, 

att det är av glacifluvialt ursprung. I dalgången finns vid Lagga utlöpare till Stockholmsåsen. Dit är 

det åtta km. Men åt sydsydost, något bortom Bergsbrunna samhälle har vid karteringarna för det 

geologiska bladet Uppsala isälvsmaterial upptäckts (Lundegårdh och G. Lundqvist 1956). Om 

detta har samband med moskiktet är ännu för tidigt att uttala sig om. 

Den upprättade profilen över Sävjaåns dalgång visar de övre jc\rdlagren. Några bergkontakter 

har ej erhållits, varför det tyvärr inte går att fastlägga den i dalgången nordv,äsHydost gående 

förkastningen. Dock finns berg i dagen i profilens längdriktningar •. 800 m åt öster, S#:by gård resp. 

600 m åt väster, Fågel berget. Åt öster går moränen upp i dagen strax väster. ,om gården Säby, 

medan den i väster dyker upp ur lertäcket 100 m väster om punkt I i profilen. Den privata brunn, 

som ligger här (nr 8, sid. 23) har brunnsbotten på +2, 1 m och markytan på 8, 1 m. Enligt 

jordartskartan ( B. Järnefors 1958) och studier i fält, är åtminstone de övre mark,!agren av morän, 

vilket skulle innebära en moränmäktighet av sex m. Brunn nr 8 är inlagd på profilen sid. 23 i 

efterhand, varför avståndet mellan denna och rörbrunnen nr 7 ej speglar det verkliga längdför

hållandet. 

Åns vattenstånd kan variera ganska kraftigt med årstiderna. Högsta högvattenståndet vid Kugge

bro, Pinan, är +2,95 m, medelvattenståndet är+ 1, 1 m och lägsta lågvattenståndet +0,4 m, allt 

enligt statens vägverk. Grundvattenståndet vid Åby varierar mellan + 3,5 m och + 5,3 m 

medelgrundvattenytan iigger omkring +4,2 m. Grundvattnet är artesiskt: sålunda flödar ständigt 

flera brunnar vid Pinan. Dessutom finns flera källor i området, exempelvis vid Falebro, järnvägs

bron (orsakad av pålning och erosion längs pålarna) och nära dalgångens sidor, där flera grund

vattengenombrott uppstått som ex. Aspkällan och Pitekä!lan. Den sistnämnda ligger vid gården Lilla 

Djurgården, men den sinade för flera år sedan. 

De vattenförande lagren 

Profilen över Sävjaåns dalgång är ett gott exempel på, hur både dalgången och kringliggande 

höjder är täckta med friktionsmaterial. Det innebär att vatten, som trängt ned i morän eller annat 

friktionsmaterial strömmar i dessa vattenförande lager ned mot lägre liggande områden. I dal

gången sipprar vattnet vidare under lerlagren mot lågzonen av den i dalgången gående grundvatten

strömmen. Sålunda finns det en hydraulisk förbindelse mellan höjderna, dalgångarna och Uppsala

åsen. Givetvis kan vatten perkolera i andra områden, som exempelvis i åsen, i dalsidor o.s.v. Men i 

dalgångarna och på slätterna runt Uppsala är det annorlunda. Dessa är i regel täckta av mäktiga 

lerlager. 

Under vissa förhållanden, nämligen då torksprickor och/eller ruttnade rötter finns i leran, kan 

vattenmängder av praktisk betydelse passera ned igenom lertäcket. Det förutsätter dock, att 

grundvattnet ej är artesiskt. Tidigare har framhållits att grundvattnets tryckyta ligger högt upp i 

slätternas lertäcken. Tryckytan kan t.o.m. ligga två m ovanför markytan. (Kungsängen S.). I 

ständigt genomfuktad lera, som det här i regel är fråga om, är vattnets genomsippring praktiskt 

taget obefintlig. 

Den infiltrationsarea som försörjer huvudgrundvattenströmmen längs Uppsalaåsen är som fram

gått av ovanstående ej begränsad till själva åsytan (Winqvist 1953). Jag har ej gjort någon egen 

beräkning av infiltrationsarean, men Elgestad ( 1961) har beräknat den till 640 km2 norr om 

Ultuna. ' 
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Kungsängen 

På Kungsängen har många olika typer av borrningar utförts. Bl.a.· har fälten utnyttjats som 

experimentområde för Statens Geotekniska Institut (SGI). Tyvärr finns inga borrprotokoll kvar 

på SGI, så därifrån kan man ej få några upplysningar angående bergkontakter eller var de vatten

förande lagren under !eran börjar. Sonderingar för den inre förbifartsleden (E 4) vid Lilla Ultuna 

gav berglägen vid -13 m. Berget överlagrades där av några meter vattenförande friktionsmaterial. 

Vid stadens reningsverk, ej långt ifrån Fyrisån och lilla Ultuna, ligger berget på -30 ni'. Borrning

arna visar, att i hela detta område vä)::';dr bergets läge under markytan synnerligen kraftigt. Skillna

der upp emot 10 m är ej sällsynta. Möjligen har block orsakat stopps!ag i många fall, en uppenbar 

brist i undersökningsmetodiken. 

På Kungsängen har borrningar "isat, att bergkontakt ej erhållits trots att djup på 64 m upp

nåtts. De vattenförande lagren synes börja vid 30 å 35 m under den egentliga Kungsängens 

markyta. Enligt uppgift skall de utgöras av "fin sand". Vad som finns under den "fina sanden" vet 

man ännu ej. 

Förkastningar eller sprickzoner 

"De större förkastningarna ha inte utlösts efter en enda spricka, utan längs en genom berg

grunden löpande sprickzon av varierande bredd. Härigenom har berget så försvagats, att det lätt 

fallit offer för nedbrytning, varigenom dalstråk sådana om Fyrisåns och Jumkilsåns uppkommit."· 

( Lundegårdh och G. Lundqvist, sid. 54, 1956). Den sistnämnda förkastningen fortsätter även i 

Sävja- och Storåns dalgång. Profilen över Sävjaåns dalgång ger tyvärr ej någon upplysning om var i 

dalgången sprickzonen drager fram, vilket tidigare diskuterats. Däremot är sprickzonen i Fyrisåns 

dalgång lättare att fastlägga. Profilen vid Sunnersta visar, att sprickzonen faktiskt ligger rakt under 

Fyrisån (se sid. 19). Norr om Sunnerstaåsen verkar det rent topografiskt, som om åtminstone 

förkastningsbranten vek av från ån och istället delade åsen i två delar. I Ultuna framgår detta 

tydligt, eftersom den västra delen där ligger helt skild från och betydligt högre än den östra delen. 

Norr om Ultuna löper de båda armarna återigen ihop. Profilen vid Akademiska sjukhuset -

Stadsträdgårde11 (sid. 15) tyder på att sprickzonen också här ligger under Fyrisån, samt att det 

grövsta vattenförande lagret ligger på förkastningsbranten, som i Sunnersta. Högboms profil (sid. 

13) säger tyvärr intet om berglägen, men det enorma djupet till isälvsmaterial kan innebära, att de 

två sprickzonerna eller förkastningarna här löper samman eller korsar varandra. Detta torde ha 

resulterat i, att berget har försvagats kraftigt och därvid utsatts mer för inlandsisens abraderande 

verkan. Liknande effekter har iakttagits på andra håll i landet. Den av 8. Asklund redovisade 

kartan över "Spricksystemen i östra Sydsverige" ( 1923) visar, att en sprickzon fortsätter norrut 

från Svandammen mot Vallgärdestrakten. Sprickzonen existerar förmodligen och tecken härpå 

finns på profilen från Röbo (sid. 9), där vi åter känner igen samma utseende som vid Sunnersta 

och Sjukhuset, d.v.s. en krattig ostlig brant på vars sida det grova vattenförande isälvsrnaterialet 

finns. Vidare. finns gemensamt för dessa platser ett djupt bergläge öster därom. Profilen från 

Storvad (sid. 8)( är alltför informationsfattig vad beträffar borrdjupen, för att den skall kunna 

indikera någon förkastning eller sprickzon. 
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4, VATTENSTÅND 

Fyrisån 

Vid lslandsfallet har Fyrisåns vattenstånd mätts under hela 1900-talet. Då de vattendrivna 

turbinerna installerades 1912 blev det också av tekniskt intresse att få reda på Fyrisåns fallhöjd. 

En annan lång mätserie finns från Ultuna, där man tidigt satte upp en fast pegel i Fyrisån. I dag 

finns i Uppsalaområdet ytterligare mätställen i ån. Vid Storvad och Flottsund finns registrerande 

peglar uppsatta. Vid Kvarnfallet, Ulva kvarn, Vindbron (på Kungsängen) och Sunnerstaviken har 

fasta peglar uppsatts. Dessa avläses med varierande tidsintervall. I Mätaren har Statens Naturvårds

verks limnologiska undersökning ett antal peglar och utför även vattenföringsmätningar i bl. a; 

Fyrisån. 

Vattenföring och vattenstånd är nu av vitalt intresse för stadens vattenförsörjning med tanke på 

infiltrationsanläggningen vid Storvad. Åns lägsta vattenföring genom Uppsala måste vara minst 

500 l/s enligt erhållen vattendom. Man vet numera, att på vissa ställen har ån en dämmande 

inverkan på grundvattenstånden i de grundvattenförande lagren längs ån. Sådana platser är exem

pelvis Ultuna och Flottsund (G. Hallgren 1968, se dock E. Eriksson 1970). En eventuell infiltra

tion av åvatten in i de omgivande grundvattenförande lagren torde ej ske under normala förhållan

den på dessa platser. 

Grundvattenstånd 

Teknikerna intresserade sig tidigt för grundvattenstånden, eftersom ett högt sådant innebar 

lägre effektförbrukning vid lslandsfallets vattenverk. Numera har grundvattenstånds

observationerna stor betydelse, då de avgör hur mycket vatten man kan ta ut vid de olika 

vattentäkterna. Vidare avgör mätningarna hur mycket åvatten man behöver pumpa in i Tunåsen 

och när detta skall ske. 

Vådan av grundvattensänkningar 

Grundvattnets nivå har mycket stor betydei~e vid grundläggningar av hus och vid lednings

dragning. Detta har underskattats av flera personer i Uppsala. På detta finns många exerr~pel, Ett 

av de allvarligare under senare år i stadens cen-i:rur;·i är byggenskapen i kvarteret S:t Per. I huvud

delen av kvarteret är grundvattnet artesiskt och \'3ttenytan låg på +:?: m. Tryck ytan låg före 

• schaktningen en m upp i de fyra å fem m mäkt:ga lerlagren längs Svartbäcksgatan uch S:t 

Persgatan. Lerlagren var praktiskt taget helt genomfuktade. /.JI bebyggelse i kvarteret revs med 

undantag av gamla observatoriet. Stålspont slogs ned för att hindra ras från de blivande schakt

väggarna. Sponten förankrades enligt "in situ-metoden" (AB.Hagconsult). Schaktet gick ned fem 

m under gatuplanet, d.v.s. till det djup som behövdes för de två planerade källarvåningarna. Vid 

schaktningen påträffades berg på mindre än fem meters djup.i östra delen, medan vattenförande 

åsmaterial påträffades på ett genomsnittligt djup av fem m i det övriga schaktet. Husen grundlades 

på friktionspålar. För att kunna gjuta pålplintar, hisschakt och det lägsta, vattentäta källargolvet, 
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utan alltför stora ekonomiska utlägg, avsänkte man grundvattenståndet "tillfälligt" en halv till en 

meter. Den största avsänkningen skedde endast på den del av schaktet där form- och gjutnings

arbeten pågick. Den utpumpade vattenmängden har varierat, men under hösten 1969 har volymer 

överstigande 1001/s noterats, varvid stora mängder slam följt med vattenmassorna ut i Fyrisån. 

När schaktet fått stå öppet en tid och länspumpning pågått, började gatorna runtom successivt 

att sätta sig. Dessa processer gick fortast på de gator där det fanns livlig trafik. Dragarbrunnsgatan 

däremot förblev intakt, p.g.a. det h, ''ga bergläget. Ett kvarter längre norrut, kvarteret Plantan, har 

dock denna gata satt sig kraftigt orsakat dels av större lerdjup, dels av likartad byggenskap här. 

Vissa av husen runtom de Låda kvarteren är lagda på rustbädd, andra på träpålar och åter andra på 

betongpålar. Gatorna är lagda direkt på leran mecl endast ett tunnt bärlager. Under senare delen av 

hösten 1969 måste vissa angränsande gator avstängas för trafik, då sättningarna bedömdes som 

trafikfarliga. Dessa uppgick då till mer än en halv me_ter på vissa ställen. Vattenledningarna i 

gatorna har också berörts, men hittills har endast några få ledningsbrott konstaterats. 

För fotgängarna har det tidvis funnits stora risker då sprickor, vissa fem cm breda och mer, 

uppstått på trottoarer och gator. Sättningarna har givetvis ej varit likformiga, varför höjdskillnader 

uppstått mellan sprickkanterna. Detta har åsamkat flera fotgängare stukade fötter m.m. De hus, 

som står på rustbädd och träpålar, kommer så småningom att sätta sig allteftersom grund

läggningen ruttnar bort på grund av det avsänkta grundvattnet. Ett mindre hus längs Klostergatan, 

vid kvarteret Plantan, .har sålunda satt sig åtminstone en halv meter med åtföljande sprick

bildningar i huset. · 

Domkyrkans norra del ligger på en lerkörtel och en potentiell risk föreligger, om den dräneras 

på sitt parvatten. Följderna kan då bli katastrofala. Det står således stora ekonomiska och i vissa 

fall oersättliga värden. på spel på grund av trångsynta planeringar och åtgärder. Det är av vikt att i 

en stad som Uppsala hålla en viss miniminivå på grundvattnet. En sådan nivå skall i görligaste mån 

bestämmas för varje stadsdel. Grundvattenproblematiken kan ej nochaleras såsom ofta gjorts och 

fortfarande görs i Uppsala. 

Grundvattenståndsobservationer 

Minst en gång per månad mäts grundvattenstånd på ett 70-tal ställen, från Flottsund i söder till 

Björklinge och Storvreta i norr. Mätningar saknas i Jumkils- och Sävjaåns dalgångar (undantag 

Kungsängen) samt områdena väster om staden. I stadens regi har regelbundna mätningar skett från 

åtminstone år 1942. G. Hallgren och J. Sandsborg (1968) har utförligt behandlat Fyrisåns vatten

stånd och vattenstånden i Ultunaåsen under perioden 1938 - 1967. De visar bl.a. hur nederbörd, 

temperatur, och Fyrisåns vattenstånd inverkar på grundvattenstånden i åsen. De talar ej enbart om 

årsvariationer, utan även om långtidsvariationer. Givetvis pekar de på de ökade uttagen av kon

surr.tionsvatten ur åsen som huvudsak till grundvattenståndens sjukande trend. Det vid Ultuna 

ihopsamlade materialet har behandlats med hjälp av dator, då det från varje mätpunkt fanns ca 

2000 observationer. 

Grundvattenståndskurvor (sid. 28 och sid. 29) 

På följande diagram har de längsta mätserierna över grundvattenstånd tagits med. Observa

tionerna från Flottsund är med i orienterande syfte. 
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Vattholmaåsen 

Punkterna R 5214, Kull-Gränby, vid Storvreta och R 5213, vid Fullerö ligger båda i Vattholma
åsen. Vattentäkten vid Kull-Gränby är endast några år gammal. Den förser Storvreta med vatten. 
Påtagliga förändringar har inte märkts i mätserien därifrån, sedan täkten togs i bruk. Stora varia
tioner i de uppmätta vattenstånden noteras från Vattholmaåsen. Snösmältning och intensiva regn 
torde orsaka dessa kraftiga toppar av kort varaktighet. En bidragande anledning kan också vara, 
att åsen har en liten vattenmagasinerande förmåga. På sträckan saknas peglar i den förbiflytande 
Fyrisån, varför man ej kan avgöra om ån dämmer grundvattnet eller ej. 

Grundvattnets strömningsbild vid Björklinge och den närbelägna Långsjön är komplicerad. 
Frågor om eventuell infiltration av Långsjöns vatten i åsen eller eventuellt utläckage av grund
vatten kan ej lösas förrän noggranna studier av vattenkemi och vattenstånd gjorts. Ej heller kan ett 
entydigt svar ges på betydelsen av den påträffade bergryggen under Drälingeåsen, innan en sådan 
undersökning utförts. Vid Långsjöns södra strand finns en pegel uppsatt och ej långt därifrån finns 
ett grundvattenståndsobservationsrör: nr 7. 

Från observationsrören i Uppsalaåsen R 5209; Högsta, R 5208; Lövstalöt, och R 5207; Lytta 
visar mätserierna ett betydligt lugnare förlopp än mätserierna från Vattholmaåsen. Här torde det 

·röra sig om en helt annan vattenmagasinerande förmåga. Topparna är också längre och har en 
längre varaktighet. Eventuella dämmande effekter av Björklingeån kan ej skönjas. Det borde i så 
fall ha märkts vid R 5208, ty strax norr därom skär åsen igenom ån. ' 

Vattenståndsvariationerna vid R 5206; Vallsgärde, är ett mellanting mellan R 5207, R 5208 
resp. R 5213 och R 5214. Studium av åsarnas geologi, speciellt blockstudier, tyder på att de båda 
åsarna löper samman vid Vallsgärde-Enstaområdet. De båda grundvattenströmmarna borde då 
också flyta samman i det området. De kraftiga topparna från Vattholmaåsens grundvattenström 
dämpas, då den kommer in i Uppsalaåsen, som har större vattenmagasin. ' 

Variationerna i vattenstånd har ytterligare dämpats vid Faxan; R 5205. Samtliga mätplatser är 
numera påverkade av vattentäkter, men från R 5205 och söderut är mätserierna i hög grad 
påverkeide av ytvatteninfiltrationen på Tunåsen och av stadens stora vattentäkter. Mätserien från 
Tunåsei1, R 5203, visar förändringar som har direkt samband med de vattenmängder som pumpas 
in vid infiltrationsanläggningen. De naturliga fö1'ändringarna i vattenstånd dämpas, för att under 

vissa tlder1 på året helt döljas. 

lnfilt_!:~ionsanlägg~ingens betydelse för vattenstånden 
,J~ 

Under hösten 196S stängdes infiltrationsanläggningen av för reparationer. Samtidigt stängdes 

Stadsträdgårdens och Galgbackens vattentäkter för översyn. Av de kommunala vattentäkterna var 
det endast Storvadsanläggningen, som en kort tid försåg Uppsala med vatten. En mycket lång
sträckt avsänkningstratt utbildades. Ända upp till Vallsgärde kunde avsänkningen tydligt skönjas. 
Givetvis blev förändringarna störst vid Faxan och Tunåsen. Påverkan längre söderut blev ej så 
märkbar eftersom de kommunala vattentäkterna i staden ju var avstängda. Ett jämviktstillstånd 
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hann ej utbildas, bl.a. beroende på att uttaget vid Storvad hade stora dygns- och veckovariationer 

Uttaget låg i genomsnitt på ca 300 l/s. Detta visar att ett fullt uttag (480 l/s) vid Storvad under en 

längre tid med infiltrationsanläggningen avstängd, skulle orsaka en ur sättningssynpunkt synner

ligen farlig grundvattenavsänkning i de norra stadsdelarna. En annan slutsats som kan dras, är att 

grundvattenföringen vid Storvad ej är avsevärt sörre än 300 å 400 1/s. 

f\lederbördsvariati'?ner contra grundyatt_enstånd 

Studier av de långa mätserierna av grundv:'.ltenstånd i Uppsalaområdet visar, att detta också är 

beroende av nederbörden. Det framgår tydligt i G. Hallgrens och J. Sandsbqrgs skrift ( 1968). Ett 

långvarigt nederbördsunderskott rådde under 1950-talet, vilket klart framträder i observations

materialet från Ultuna. I det diagram so::) medtagits här (sid. 29) visar den översta kurvan 

nederbörden räknat i mm per månad. Uppgifterna härstammar från meterologiska institutionen, 

Uppsala universitet. Oe övriga är grundvattenståndskurvor och i dessa syns nederbörds

underskottet föga. Skälet till detta kan vara, att vattenståndssänkningen redan inträtt, då. mät

ningarna från stadens sida sattes igång i full omfattning. Normala nederbördsmängden är i Ultuna

området ca 525 mm per år. Nederbördsmängden var över den normala under åren 1960 och 1961 

för att 1963 och 1964 vändas i ett underskott. överskottet märks tydligt i de nordligast liggande 

observationsrören, medan. de i staden befintliga ej entydigt indikerar detta. Givetvis skulle en 

databehandling av materialet ge många nu ej observerade detaljer. Under 1967 och 1968 rådde 

återigen ett nederbördsöverskott, medan 1969 var ett torrår. Delar av 1968 får dock betraktas 

som ett torrår, då både sommaren och hösten var mycket nederbördsfattiga. 

Hela mätperiodens lägsta grundvattenstånd observerades under 1963 och 1964 i de norra 

delarna av mätområdet, medan det i staden observerades under senare .delen av 1966. De lägsta 

värdena vid Ultuna noteras från 1964. Under 1967 och 1968 återhämtade grundvattnet sig över

allt. Men på de nordliga mätplatserna avslöjdades under hela 1969 en fortgående grundvatten

sänkning. De sydligare platserna hade högsta vattenståndet i början av 1969, varefter en kraftig 

sänkning inträdde. 

Grundvattenstånden i åsens längdriktning 

Grundvattenstånden i åsens längdriktning mellan Kungshamn och Storvreta/Högsta visar flera 

karaktäristiska drag. Observationsvärden från 1956 t.6.m. 1969 har lagts in med.avseende på 

högsta höggrundvatten ytan . ( H HgW), lägsta låggrundvattenytan ( L LgW) samt medelgrund

vattenytan (MgW). Mätvärden från ytterligare 7 platser är medtagna, men de grundas endast på två 

års mätningar och är därför utritade speciellt. De två registrerande grundvattenpeglarna vid Stor

vad har visat stora variationer, beroende på hur många och vilka pumpar som varit i drift. Därför 

har dessa värden måst utgå. 

Den hydrauliska gradienten i Vattholmaåsens grundvattenström är i jämförelse med Uppsala

åsens motsvarande bit, påfallande liten. Utläckage till Fyrisån och rent topografiska skäl kan vara 

de troliga anledningarna till detta. Gradienten mellan Tunåsen och Galgbacken är stor, men är 
. . . 

huvudsakligen orsakad av infiltrationens grundvattenståndshöjande effekt vid Tunåsen. Varia-

tionerna mellan HHgW och LLgW bljr allt mindre ju närmare Ultuna man kommer. En av anlec:I-
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ningarna är, att åsens vattenmagasinerande förmåga är stor i Uppsala och vid Kungsängen. Dess
utom finns här många källor, som flödar vid höga grundvattenstånd. Från Galgbacken till Ultuna 
är LLgW alltför lågt med tanke på de äldre husens grundläggning. · 
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5. GRUNDVATTNETS OMSÄTTNING MELLAN STORVAD OCH FLOTTSUND 

Pumpade vattenmängder 

Det samlade uttaget 'dV vatten ur åsen och dess tillflöden har avsevärt ökat under de två sista 

decennierna. År 1948 pumpade man ut 180 l/s och år 1969 hela 530 l/s och tendensen hål ler i sig. 

Redan 1959 var den utpumpade mängden större än 330 l/s, vilket är det värde som fastställts av 

vattendomstol för Uppsalaåsens naturliga vattenföring. 

Grundvattenuttagen från stadens olika vattentäkter under den sista tjugoårs-perioden redovisas 

på sid. 32. Förutom de kommunala täkterna har vissa privata också tagits med. Förorternas 

täkter: Sunnersta ( 10 l/s) och Vilan 5 l/s) är ej inräknade. Ej heller de tillfälliga uttagen, som 

provpumpningar, 'dVsänkningar för byggen, vissa flödande källor och brunnar är medtagna i 

diagrammen. 

Kommunala vattentäkter i staden (sid. 32) 

Utbyggnader öch moderniseringar av stadens vattenverk har lett till att den gamla anläggningen 

vid lslandsfallet måst ersättas. Vattentäkten togs ur bruk år 1965. Det närbelägna vattenverket i 

Stadsträdgården hade dessförinnan färdigbyggts och försetts med två nya rörbrunnar. Uttaget 

ökade därmed från 25 l/s år 1963 till 125 l/s år 1966. För närvarande tar man ut drygt 100 l/s. 

Här har vi en förklaring till de låga grundvattenstånden i stadens centrala delar år 1966. 

Uttaget frln Galgbackens vattentäkt har ökat alltsedan dess tillkomst i början av 1940-talet 

fram till 1963, dA uttaget var 330 l/s. Under de sista två åren har de utpumpade mängderna 

uppgått till 350 l/s. Häri ingår också uttaget från Storvadsanläggningen. Storleken av de därifrån 

utpumpade mängderna ~var för år 1969: 150 l/s. Det minskade uttaget av vatten vid Galgbacken · 

samt infiltrationen i Tunåsen hai medfört en positiv höjning av grundvattenstånden i de norra 

stadsdelarna. 

Privata vattentäkter (sid. 32) 

De privata vattentäkterna har ej nä:~:nvärt ökat sitt sammanlagda uttag under perioden. I början 

fanns det många små och medelstora täkter, men de flesta av dem har nu lagts ned och deras 

konsumenter får sitt vatten från det kommunala nätet. Bland de största privata täkterna är 

Akademiska sjukhuet (15 l/s, k.ylanläggningens behov ej inräknat), Pharmacia (10 Ils, kylanlägg

ningen ej inräknad), Ulleråkers sjukhus (15 l/s) och Ultuna lantbrukshögskola (20 l/s, Lilla Ultuna 

ej inräknad). Det sammanlagda privata uttaget har under de sista tio åren hållit sig omkring 70 1/s. 
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lnfiltrationsanläggningens kapacitet (sid. 34) 

Infiltration av ytvatten från Fyrisån in i Tunåsen påbörjades 1956 i form av olika försök. 

Kapaciteten låg till en bö~jan på omkring 60 l/s. Försöksanläggningen var ej heller i kontinuerlig 

drift. 1967 togs den permanenta anläggningen i bruk. Enligt fastställd vattendom får som års

medelvärde 300 l/s infiltreras i åsen, dock maximalt 500 l/s vid enstaka tillfällen. Under de sista 

åren har anläggningens kapacitet varit 210.1/s. Infiltrationen är i regel avstängd under höst- och 

vårfloder, då filtren annars snabbt skulle sättas igen av det då mycket slamhaltiga vattnet. Vid låga 

vattenföringar i ån är också anläggningen avstängd enligt erhållen vattendom. 

Grundvattenföringen i Uppsalaåsen 

Grundvattenföringen i åsen har beräknats av flera personer. Beräkningarna har grundats på 

olika premisser, men i stort sett har man försökt att ta reda på vattenföringen vid G·algbacken. 

Siffrorna har varierat mellan 300 l/s och 1500 l/s (Brink 1969, Elgestad 1961 och Winqvist 1953). 

Detta är ej detsamma som att ta reda på den mängd vatten, som kan pumpas ur åsen eller dess 

tillflöden utan att skadliga grundvattenståndssänkningar uppstår. Vattenföringen vid Galgbacken 

har självklart en viss betydelse, men att veta dess exakthet är ej nödvändigt. ' 

Vid närmare studium av problemkomplexet, visar det sig dock svårt att exakt bestämma 

vattenföringen. Stora grundvattenmängder tillkommer mellan Galgbacken _och Flottsund. Detta 

vatten härstammar från naturliga lnfiltrationsområden längs Jumkilsåns, Sävjaåns och Fyrisåns 

dalgångar och strömmar in emot huvudströmmen. Givetvis tillkommer också åsens naturliga infilt

rationsyta mellan Galgbacken och Flottsund, men den är i detta sammanhang av liten betydelse. 

Förluster från grundvattenströmmarna sker dels genom läckage i form av källor, dels genom 

växters förbrukning och dels på grund av utpumpning vid vattentäkter. Detta innebär, att en 

totalbalans om möjligt bör uträknas. Om man tar reda på grundvattenströmmen i Fyrisåns dalgång 

vid Flottsund, innan strömmen mynnar i Målaren, torde det vara möjligt att räkna ut omsätt

ningen av grundvatten mellan Storvad och Flottsund. 

Provpumpning i Sunnersta 

Under 1968 undersöktes möjlighetern#att anti_ngen bygga ut befintlig vattentäkt i Sunnersta 

eller bygg3 en helt ny anläggning. För att ta reda på hur stor mängd vatten som skulle kunna tas 

ut, utfördes provpumpningar. Dessa för!ades till grusgropen i Sunnerstaåsen, nu skidcentrum. 
·.• ' 

Grusgropen har snyggats till i olika omgångar. För !'"!ärvarande håller man på att fylla ut den 

norra delen med hjälp av stora mängder sprängsten, bärlager från gator och vägar samt lermassor. 

Branten skall omvandlas till en skidbacke. Före uppsnyggningen kunde man i grustäktens botten 

observera två, med åsen parallella, blocksträngar. Mellan och utanför dem bestod av bottnen av 

grus och sand. I den västra branten kan man fortfarande iakttaga två parallella lerskikt. Den undre 

består av en varvig, brun lera. Den övre lyser violett på långt håll. Vid närmare studium av det 

övre skiktet kan skalfragment av bl.a. blåmussla framprepareras. Under vegetationsperioden fram-
. ' 
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träder de båda lerlagren tydligt, eftersom fuktighet tränger ut längs linsernas ovansidor och detta 

gynnar växtligheten på den annars mycket torra grustäktsidan. I nordvästra delen av grusgropen 

har t.o.m. en liten källa uppstått. Runt källan växer meterhög bladvass, men längre därifrån finns 

föga växtlighet. 

Brunnar och observationsrör 

För provpumpningen under hösten 1968 anli3des en fyra m djup sänkbrunn (<P 2000 mm) mitt i 

grusgropen, lagerföljden vid sänkbrunnen (B-3) var: 

markyta: + 2,1 m 
- + 0,6 m sand 

- - 0,2 m stenigt grus 

--1,0msand 

- - 2,0 m finsten 

I grusgropen slogs 10 st sex m långa observationsrör ner (<P 50 mm). Samtliga var försedda med 

en halv m lång perforerad spets. Rören blåstes noggrannt rena efter nedslagningen. Dessa rör 

kompletterades med några tre m långa entumsrör med öppen spets. Observationsrören i grus

gropen placerades så, att strömbilden runt brunnen (B 3) skulle kunna kartläggas. Förutom dessa 

rör slogs flera ned i Sunnerståsen och dess omgivningar. Dessa kompletterade de tidigare utvalda 

brunnarna (sid. 17). Samtliga observationsställen för vattenstånd awägdes noggrannt. Brnnnarnas 

och rörens underkanter inmättes samtidigt. Vattenståndsmätningarna har hela tiden skett i för

hållande till väl markerade brunns- eller rörfixar. Ett vanligt mätfel har på det sättet kunnat 

undvikas, samtidigt som krokiga rör ej varit tillspillogivna. 

Mätningarna har skett med klucklod, vars mätfel för en van person uppgår till mindre än ±, 1 

cm. Eftersom mätningarna också skett nattetid och i diverse sänkbrunnar där ''kluckljud" ej hörs, 

har även ljuslod använts. Dess mätfel är av samma storleksordning som klucklodets. Under prov

pumpningen har grundvattenstånd noterats från ett 60-tal rör och brunnar. Fyrisåns vattenstånd 

har registrerats på fem platser söder om Uppsala. 

Observationerna av vattenståndet i grusgropen skedde varje halvtimme under pumpningens 

inlednings- och avslutningsdygn. På övriga ställen noterades vattenståndet fyra gånger per dygn. 

Därefter minskades mätintensiteten till en gång per dygn respektive vart tredje dygn. Givetvis 

mättes vattenstånden några veckor före och efter pumpperioden på vissa representativa observa

tionsställen. 

Erfarenheten av olika observationsrör är att två-tums rör eller grövre bör användas, och att de 

ska slås ned under den lägsta tänkbara avsänkningsnivån. Rörets spets bör vara perforerat på minst 

en meters längd. Man bör vidare kontrollera med exempelvis hejarsondering, att man kommer att 

mäta den riktiga grundvattenytan och ej en falsk sådan. Hejarsonderingen kommer samtidigt att 

bana väg för observationsröret bland sten och block, så att detta ej krökes vid neddrivningen. Ett 

krökt rör kan användas, men erhållna mätresultat är ofta enbart relativa. De redovisade erfaren

heterna gäller enbart grundvattenståndsobservationer. · 
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För själva pumpningen användes en dränkbar elektrisk pump (Flygt: Bibo 5), vars kapacitet 

enligt fabrikanten skulle ligga vid knappt 100 l/s vid den aktuella uppfordringshöjden. I början av 

provpumpningen visade .det sig dock, att pumpen gav hela 110 l/s, men kapaciteten sjönk efter 

någon månad ned till drygt 100 l/s bl.a. beroende på ökad uppfordringshöjd. Det utpumpade 

vattenmängderna mättes med en kalibrerad vattenmätare. Den avlästes i samband med mät

ningarna av grundvattenstånden i grusgropen. Vattnet leddes via vattenmätare genom en Tyton

ledning (<P 300 mm) ut till Fyrisåns strand. Rundpumpning kunde på det sättet förhindras. Tyvärr 

uppstod avbrott i pumpningen på grund av eltekniska fel. 

Observationsdata 

Av mängden observationsdata har några typiska mätserier utvalts. Pumpningen började den 

12/8 kl. 18.00 och pågick med smärre avbrott till den 14/10 kl. 1-0.00. På samtliga diagram är 

datum, pumpad tid och vattenstånd i B 3 inlagda. 
I 

lnledningsskedet av pumpningen visas på diagram sid. 39. Där framgår uttagen vattenmängd i 

l/s. Den momentana avsänkningen i B 3 på 12 cm är klart framträdande. Därefter fortgick 

avsänkningen saktare. Efter två dygn hade vattenståndet i B 3 sjunkit 22 cm, men sjönk sedan ej. 

Avsänkningen i de intHliggande rören är förskjutna i tiden i förhållande till avståndet från B 3. De 

första timmarna utvidgades den grunda avsänkningstratten koncentriskt. Sm1rt förändrades tratten 

till att bli mer ellipsformad. Efter några dygn upphörde avsänkningstrattens utbredning åt söder. I· 

norr fortsatte dock trattens expansion, vilket framgår av observationer från R 16, R 22 och R 23. 

Observationsrör nr 23 blev vid nedslagninge':.' ordentligt krokigt. De erhållna mätvärdena där ligger 

ca 35 cm under de absoluta värdena (se sid. 7). 

Vid Ultuna och Ultunakällan (U 1) har det inte märkts några förändringar, som direkt kan 

hänföras till pumpningarna i Sunnersta. Vattenståndet vid bl.a.'U 1 har sjunkit under hela pump

tiden, men sänkningen där är av samma storleksordning som före pumpningen. Det sjunkande 

vattenståndet är normalt för årstiden. 

Den naturliga vattenståndssänkningen vid grusgropen var före pumpningen två cm/vecka. 

Efter några dygns pumpning hade den därav betingade kraftiga avsänkningen avtagit till två 

cm/vecka. Till synes har jämvikt uppnåtts mellan utjj~mpad och tillgänglig vattenängd. Tyvärr 
. •s 

inträffade ett elavbro~ den 18/8, varvid grundvattnet tillfälligt återhämtade sig (se diagram.sid. . . 

40). Diagrammen på'sidorna 40 och 41 visar vattenståndskurvor för hela putnpperioden. Där 
. . ~ .. ~ . 

framgår- bl. a. att vattenstånden på åsens västra sida (R 15 och R 24) är väsentligt högre än de på 
r•.- -

åsens östra sida ( R 16 och R 22). Pörklaringen till detta kan yara, att berget går så högt upp under 

hen att det tjänstgör som en vattendelare (se kap. 3). På samma sätt torde det finnas en vatten

delande bergrygg mellan R 24 och R 25 i nordvästra delen av åser..' Flera forsök att få ned en 

hejarsond mellan dessa rör har gjorts, men sonden har stoppats mot berg eller block någon meter 

ovan beräknad grundvattenyta. Det är mycket möjligt att grundvattenstånden här ännu:.ej hunnit 

stabilisera sig. 
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Grundvattenströmmarna under pumpning och under naturliga förhållanden. : --------------------------------------------
En bild av avsänkningstratten visas på sid. 45. Vattenståndsvärden från den 21 /10 har varit 

grundläggande för dess uppgörande. Ekvidistansen för de inlagda isolinjerna för vattenstånd är 5 

cm. De heldragna linjerna är konstruerade enligt ''triangelmetoden" (Davis 1966). Metoden har 

sina brister, eftersom isolinjerna faktiskt ibland kan dras tvärs över vattendelare istället för längs 

med dem. På figuren finns flera lokala avsänkningstrattar. Runt nuvarande vattentäkten i Sunners

ta ären grund tratt utbildad. De privatatäkterna F 12, F 10 och F 13 bildar tillsammans med 

ytterllgare fyra brunnar en lokal avsänkningstratt sydväst om grusgropen. Runt F 5, S 5, S 6 och S 

9 finns också lokala trattar. De flesta sänkbrunnarna i Sunnerstaområdet når ned någon meter i de " 

vattenförande lagren. Dessa består i regel av sand eller mo, varför ett litet vattenuttag ger en 

förhållandevis djup och iågvarig tratt. Flera av de befi,ntliga rörbrunnarna visar samrt1a egenskaper. 

Variatior'erna i vattenstånd under provpumpningen rör sig om centimetrar, varför mätfel vid 

awägning av fixar, brunnsfixar och de direkta vattenståndsobservationerna är tillräckliga, för att 

ge utslag av betydelse. Vattenståndsavsänkingar genom vegetationens behov av vatten kan också 

uppgå till centimetrar och en sådan inverkan har noterats i Sunnersta. Nederbördens betydelse får 

ej heller underskattas, då denna torde ha orsakat en grundvattenståndshöjning, vilket tydligt 

märks i slutet av pumpperioden. Även en sådan sak som lufttrycksförändringar återverkar direkt i 

avläsbara förändringar i vattenstånden (Nilsson 1968). · 

De kända vattendelarna är inlagda på figuren. Under hela tiden som pumpning pågått har en 

vattendelare legat vid F 1. Observationsrör F 1 ligger 50 m norr om Fyrisåns genombrott av åsen. 

Sedan fortvarighetstillstånd uppnåtts i början av september, har vattenståndet vid F 1 legat högre 

än vid omgivand~ mätställen. Då det gäller att förklara denna "puckel" vid F 1, finns vissa 

funderingar. Är det inläckage av åvatten i Uppsalaåsen? Vattenståndet i F 1 följer vattenstånds

förändringarna i Fyrisån och Ekoln med några dygns förskjutning. Att Fyrisån eller Ekoln dämmer 

den naturliga sydgående grundvattenströmmen i Fyrisåns dalgång är fullt möjligt. En "stochastic" 

behandling av observationsmaterialet kan visa om det är fråga om dämning eller om vattenstånds

förändringarna i åsen är betingade enbart av nederbörd, pumpning etc. ( E. Eriksson 1970). Att 

det finns en hydraulisk förbindelse mellan grundvattenströmmen och Ekoln är uppenbart. 

Under naturliga förhållanden går huvudgrundvattenströmmen åt söder vid Flottsund, för att vid 

åsgenombrottet svänga åt sydväst. Vid K 4 sätter en ström västvart, medan en annan sätter 

nordvästvart vid brunnen K 2. Utläckage av grundvatten sker längs Ekolns strand. Detta märks 

tydligast på vårarna, efter det att Fyrisåns vårflod passerat. Utläckage kan också tänkas ute i 

Ekoln mellan Kungshamn och åsgenombrottet. Se de fyllda pilarna på kartan sid. 45. Om nu 

inläckage i åsen skulle ske vid åsgenombrottet, skulle vattenstånden vid F 16, F 2 och F 3 vara 

lika med eller nära det vattenstånd som Fyrisån har. Så är ej fallet, fastän F 16 endast ligger några 

meter från Fyrisåns södra strand. 

Sonderingar vid åsgenombrottet ger vid handen att lerlagrets mäktighet är skiftande. Den 

privata vattentäkten vid Brostugan är 43 m djup. Enligt uppgift skulle lermäktigheten där vara 

30 m. Vid F 1 ligger markytan på + 4,5 m. Leran sträcker sig där till -5,5 m. Ett le.rlager under 

det där påträffade gruset kan ej uteslutas. På åns sydsida når en svallgruskappa ned till ån, men 

den underlagras av åtminstone ett lager lera. Delar av svallgruskappan har grävts bort ~id de 

muddringar som skett i farleden. Borrningar på åns sydsida har uppvisat lera ned till -4 å 5 m. 
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Detta innebär, att lermäktigheten under ån skulle vara minst två m. Men det skall påpekas att F 1 

är nedslaget 50 m från Fyrisån och att man kan förmoda ett ökat lerdjup vid ån, vilket ju 

Brostugans brunn tyder på. En brist vid rörnedslagningen av F 1 och F 16 var, att en sondering ej 

utfördes före rördrivningen. Dessa skulle ha förts om möjligt ända ned till berget, varvid even

tuella lerlager under rörens underkanter hade avslöjats. 

De inre delarna av Granebergsviken, nordöstra delen av Ekoln, är endast några meter djup. Dess 

botten består av gyttja, varunder lera av okänd mäktighet vidtar. Om det funnes förutsättning för 

infiltration av åvatten på någon del av bottnen vid åsgenombrottet och/eller i Granebergsviken, 

skulle denna förbindelse vid en eventuell infiltration snabbt sättas igen av det slamrika Fyriså

vattnet och omöjliggöra vidare infiltration. 

Om ett eventuellt läckage av åvatten in i åsen trots allt skulle ha skett under provpumpningen, 

så måste under normala förhållanden grundvatten läcka ut där. Grundvattnet har normalt en 

temperatur av + 7 a + 8°C i Flottsundsområdet. Elektrolytiska ledningsförmågan vid + 20°C är 

vid F 1 genomsnittligt 400 x 10-6 ohm· 1 x cm· 1 (H). H i ån ligger också vid 400 i genomsnitt, 

varför det ej ger någon hjälp. Den 24/7, 21 /8 och 3/10 utfördes noggranna temperaturmätningar, 

H-mätningar och grumlighetsmätningar i Ekoln och vid Fyrisåns mynning av FK Hans Kvarnäs 

och FK Bengt Carlsson. Ett antal mätpunkter, i form av profiler, hade upprättats i sjön och i dessa 

gjordes nämnda mätningar. Av dessa profiler var en lagd just vid åsgenombrottet och en annan 

över de inre delarna av Granebergsviken. Inga av dessa noggranna mätningar tydde på utläckage av 

grundvatten vid åsgenombrottet eller i Granebergsviken. 

Vid Nedre Förets södra del, Sunnerstaviken, är förhållandena liknande dem vid Granebergs

viken, varför det är föga tänkbart, att ytvatten här infiltreras i åsen. Vid Ultunakällan är inläckage 

av åvatten fullt möjligt, under förutsättning att grundvattenståndet är lägre än åns och att det 

grova åsmaterialet vid källan har förbindelse med grundvattenströmmens "huvdfåra". Under prov

pumpningen var vattenståndet vid U 1 betydligt högre än det i ån. 

Då den seismiska profilen över Fyrisån beskrevs i kapitel 3 sid, 17, framhölls lerlagrens mäktig

het under Fyrisån och då konstaterades också, att någon förbindelse mellan Fyrisån och grund

vattnet knappast kunde föreligga. 

Viktsonderingar längs åns västra strand är planerade till sommaren 1970 och kommer då att 

omfatta sträckan R 22 till i höjd med en linje Sunnerstaviken - Nedr::; Förets norra del. Sommaren 

1969 utfördes sonderingar från nämnda linje till i höjd med Ultuna:<ällan. Sonderingarna utfördes 

på var hundrade meter. Ett primäri. åsmateriai påträffades vid den nordligaste sonderingen på -14 

m, nr 2 på -11,5 m, nr 3 på -18,5 m, nr 4 mittför Uljekonvaljeh:;lrr:en på -17 m, nr 6 på -19,5 

m, nr 7 på -17 m och nr 8 på -15 m. Vid nr 8 fanns en fyra m mäktig svallgru~.i:appa. 

Viktsonderingspunkt nr 8 ligger rc:kt öster om S 8 och 480 m norr om R 22. Under långtids

pumpningen 1968 var vattenståndet i åsen vid R 23 fem cm högre än åns, vart·)r inläckage av 

ytvatten från ån ej är tänkbart här. 

Om hänsyn tas till de hydrogeologiska informationer, som framkommit under utredningarna, 

kan avsänkningstratten avbildas på ett något annorlunda sätt, se sid. 45. De streckade isolinjerna 
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åskådliggör åtminstone teoretiskt detta alternativ. Berget under åsen kan gå så högt upp, att det 

tjänstgör som en vattendelare. Därför kan isolinjerna i detta fall gå parallellt med åsen. Under 

tidigare nämnda premisser, är det fullt möjligt att ha skilda vattenstånd för grundvattnet och för 

Granebergsviken. lsolinjen för + 50 cm får härigenom ett acceptabelt utseende. Den lokala av

sänkningstratten vid F 10 och F 13 framträder då helt. Puckeln vid F 1 kommer också in på ett 

naturligt och lättförklarligt sätt. M.änga av d~ tidigare uppställda frågorna kan få en godtagbar 

förklaring. 

Längs Fyrisåns dalgån~ssidor strömmar uno,er normala förhållanden grundvatten nedåt. Detta 1: .•• ~ 

grundvatten trycks in emot huvudströmmen i ;;Jal§ången och av.länkas med denna, se de fyllda 

pilarna på kartan sid. 45. Under pumpningen i grusgropen avlänkas den stora sydgåen~e strömmen 

mot B 3, som blir en lågpunkt i denna strqm. Någpn sydgående ström finns således ej nu mellan B 

3 och F 1. Nu strömmar också vattnet från dalsi;iorna in emot denna lågpunkt. Den 21/10 kan 

förhållandena beskrivas så, att vattnet från den östra sidan av dalgången, vid Flottsund och 

söderut, strömmar västvart. Norr om åsgenombrottet avlänkas de lokala grundvattenströmmarna 

mot grusgropen. Söder om åsgenombrottet viker strömmarna av mot åsen Holmen och går vidare 

ut i Ekoln. De nu nämnda strömbanorna är inlagda med ofyllda pilar på kartan. 

Provpumpningen måste avbrytas i slutet av oktober, eftersom all pumputrustning, ledningar 

m.m. måste vara borttransporterade före den instundande skidsäsongen. Det var i sista stund, ty 

de första snöfallen kom medan vattenledningen demonterades. 

Grundvattenstån.dens snabba återhämtning illustreras vackert på diagram sid. 46. Från den 25 

oktober och månaden ut kom 50 mm nederbörd, först som regn, därefter som snö. Följden blev, 

att grundvattnets återhämtning till det för årstiden normala gick mycket snabbt, och ej asym

totiskt, som det skulle ha gjort om nederbörden ej hade kommit. 

Nederbörden under pumpperioden var för augusti 11 mm, för september 19 mm och för 

oktober 47 mm (summa 87 mm), vilket är långt under den för årstiden normala. Se sid 47 där 

Fyrisåns vattenstånd och nederbörden under 1968 är inlagda. 

Resultatet av provpumpningen i Sunnerstaåsen 

Under provpumpningsperioden uttogs sammanlagt i Sunnersta minst 750 000 m3 vatten, varav 

ca 25 000 m3 beräknats härröra från avsänkning av grundvattenmagasinet och ytterligare maxi

malt 25 000 m3 från den nederbörd, som kan ha infiltrerats i åsen under den varma och torra 

hösten. Mycket av det perkolerande vattnet måste ha sugits upp i den torra marken, varför den 

nämnda siffran är i överkant. Resterande 700 000 m3 eller 105 l/s måste ha tillförts genom 

grunden från längre bort belägna infiltrationsområden. Att man trots detta till en början ej bör ta 

ut mer än 60 å 70 ils vid den nya vattentäkten är en försiktighetsåtgärd. Det rör .sig ju om 

högklassigt dricksvatten och eventuell förorening kan få ödesdigra följder. 
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Nya vattentäkten i Sunnersta 

En ny vattentäkt planeras nu i Sunnerstaåsen. Den anläggningen kommer att bestå av fyra ~ 

fem rörbrunnar på åsens östra sida. Rörbrunnarna läggs norr om grusgropen med 100 meters 

inbördes avstånd. Uttaget från varje brunn maximeras lämpligen till 30 l/s, Härigenom bör en 

utbredd och grund avsänkningstratt bildas när pumpningen sätts igång. Rörbrunnarna skall an

slutas till ett vattenverk innehå!iande högtryckspumpar, kioreringsan/äggning och låg:vatten

reservoar. Den nya vattentäkten måste dock kompletteras med ytterligare sex å sju opserva

tionsrör, dels på sådana platser, där långtidspumpningen avslöjade svagheter i observation~nätet, 
dels med tanke på att rörbrunnarna placeras norr om grusgropen. Några av de strategiska observa
tionsrören bör förses med registrerande peglar. 

På grund av vattentäktens läge och st;ömbi!dens komplicerade utseende är det väsentligt att ej 

utnyttja anläggningens fulla kapacitet. W1der några år bör man istället ta ut 60 a 70 l/s. Givetvis är 

det en fördel om man under denna undersökning pumpar med jämn kapacitet dygnet runt, året 

runt. Fyrisåns vattenstånd bör hela tiden korreleras med grundvattenstånden i olika delar av 

Sunnerstaåsen. För säkerhets skull bör grundvattenstånden vid F 1 och R 22 vara någon eller 

några centimetrar över Fyrisåns. Först efter denna årslånga undersökning är det möjligt att säkert 

bestämma det framtida vattenuttaget vid Sunnerstas nya vattentäkt. 
En annan faktor som bör uppmärksammas är källorna vid Ultuna. Både för Lantbruks

högskolan och för Uppsala Stad är det viktigt, att källorna flödar. Om dessa sinar är risken stor för 

inläckage av Fyrisåns vatten. Vid en eventuell brobyggnad över Nedre Föret bör risken för 

förorening av grundvattnet verkligen beaktas. 

Nuvarande vattentäkt i Sunnersta kommer i en framtid att bli en reservtäkt. Under vintern 

1968/1969 byttes en av pumparna ut, med påföljd att täkten nu kan ge maximalt 30 l/s. Den är 

således bättre rustad för 5in kommande uppgift. 

övriga täkter, flödande brunnar och källor 

På Kungsängen finns flera källor och vattentäkter. Källorna ligger runtom slätten, där lertäcket 

varit så tunnt, att vattnet kunnat bryta sig igenom detta. Flera källor har dock uppstått vid 

pålning för hus och broar. Källor och vattentäkter i Jumkilsåns och Sävjaåns dalgångar har ej 

undersökts (undantag: Kungsängen inkl. Aspkällan). Aspkällan öster om Bergsbrunna gav på 

1880-talet lika mycket som Hospitalskällan, Ulleråker, nämligen 130 l/s. Under senvintern 1968 

uppmättes en vattenföring av 10 1/s. De flödande rörbrunnarna vid viadukten, Lilla Ultuna, ger 

fem l/s. Installerade vattenmätare har under vårfloden registrerat värden på åtta 1/s. I dessa värden 

är ej inräknat de mängder, som tränger upp längs sprickor i leran och längs pålarna o.s.v. Dag

vatten, utläckande grundvatten och vatten från täckdikessystem pumpas ut från viadukten, varför 

det ej går att beräkna hur stor del som utgöres av grundvatten. Totalt torde mängden vatten från 

källor, flödande brunnar och rör samt täkter på Kungsängen uppgå till minst 25 1/s. 

Ultunakällan är en av landets största källor. Den lägsta noterade vattenföringen har varit 30 1/s. 

Maximalt har 90 l/s mätts. Större vattenföringar existerar med all säkerhet under vårflödena, men 

detta kan ej mätas, då källan vid sådana tillfällen översvämmar omgivande mark. Lågvatten

färingen kan enligt mätningarna under de sista åren beräknas till minst 40 1/s. 
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Uppsala fanns förr flera stora källor. Nu är de flesta omvandlade till vattentäkter, har sinat 

eller är igenfyllda. S:t Erikskällan flödar vissa vårar, men dess vattenföring har ej blivit uppmätt. 

Detsamma gäller de källor, som finns runt Sandkällan, och givetvis ej lokaliserade källor. 

Uttagbara mängder vatten ur åsen och de omedelbara tillflödena 

Nedanstående beräkningar skall betraktas som lågvattenfäringar, d.v.s. de vattenmängder som 

kan tas ut under torra år. Dessa mängder bör vara normgivande för planering av ett samhälles 

vattentäkter och eventuell infiltrationsanläggning. En sammanställning av därmed uttagbara 

mängder i Uppsalaåsen eller dess omedelbara tillflöden blir: 

Sunnerstaåsen 90 l/s 

Sunnersta 15 " 

Ultunakällan 

Kungsängen 

Privata vattentäkter i staden 

Kommunala vattentäkter i staden 

40 " 
25 Il 

70 Il 

460 " 

Summa vattenmängd: 700 l/s 

Under de sista åren har 210 liter ytvatten per sekund infiltrerats vid Tunåsen. Om nu allt detta 

vatten kommer grundvattenströmmen till godo, skall dessa 210 Ils subtraheras från den nyss 

summerade mängden 700 Ils: 

Uttag eller utströmande grundvattenmängd 700 l/s 

Infiltrerad mängd ytvatten vid Tunåsen 210 " 

Uttagbara mängder naturligt grundvatten 490 Ils 

Det erhållna värdet är ett minimivärde, då det finns många små vattentäkter och källor som ju 

ej räknats med. 

Flera små och utspridda vattentäkter i ett område med artesiskt grundvatten kommer att ge 

mer vatten än en enda stor anläggning, tack vare att bl.a. den naturliga infiltrationen befrämjas i 

första fallet. Hur stor denna ökning kan bli är ej möjligt att beräkna, utan måste baseras på 

praktiska försök. Det torde dock vara fullt möjligt, att ta ut minst 25 l/s i ett rörgalleri i Sävjaåns 

dalgång, utan att det orsakar grundvattenståndssänkningar av betydelse vid Ultuna eller Flottsund. 
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6. UPPSALAVATTNENS KEMI 

De redovisade och sammanställda vattenkemiska analyserna i detta kapitel har i regel utförts av 

Uppsala stads vattenlaboratorium. Vattenproverna har analyserats i enlighet med de anvisningar 

och fordringar som Kungl. Medicinalstyrelsen (Socialstyrelsen) har utfärdat i olika omgångar för 

bakle:riologiska och fysikalisk-kemiska vattenundersökningar. Vattenprov har dels tagits för 

kontroll av konsumtionsvatten, dels för kontroll av den konstgjorda infiltrationens förlopp. Under 

1956 och 195'/ utfördes vattenanalyserna av Statens Institut för Folkhälsan. 

För stade.ns del är de bakteriologiska analyserna de väsentliga. Ett sådant vattenprov tas en gång 

i månaden från varje kommunal vattentäkt i Uppsala. Prov för fysikalisk-kemisk analys tas för det 

mesta en gång por år. Detta sker ej vid samma tid varje år. Man kommer således att.få en 

vettenanalys var ~.:>m helst i den årscykel, som vattnet vid varje täkt har. Samband mellan cfe olika 

täkterna, som exempelvis snösmältningens framfart längs åsen, kan ej följas upp. Förändringar i 

pumpade vattenmängder och nederbördsvariationer slår dock igenom. 

I Fyrisån vid Storvad, i åsen vid Galgbacken, rören A, B och C (rören I, Il och 111) tas 

v1ttenprov för fullständig analys varje månad. Provtagningsplatsernas läge framgår av kartan sid. 

6. PI kartan är dock ej rör I och .11 inlagda. Rör I låg ej långt från rör A och rör 11 låg 

mittemellan rör B och C (borrning c sid. 9). Under försöksinfiltrationens första år tog man 

vattenprov flera gånger per månad. De kemiska kompo~enter som analyseras är Hco;, SO!-, er, 
NO;, NO;, (F) N~, PO!+, Fe, Mn, Ca2 + + Mg2+ = dH0

, d.v.s. total hårdhet i tyska grader, pH 

och glödgningsresten, uträknat ur elektrolytiska ledningsförmågan. Spårämnen analyseras ej rutin

mässigt, ej heller l('", Na+ mm. Mycket låga värden mäts ej, för ex. No; under 2 mg/I. Förutom 

ovanstående analyseras vattnet med avseende på kemisk syreförbrukning (som KMn04 ). 

På diagrammen i detta kapitel finns tiden inlagd på ordinatan, där 1 mm motsvarar en månad. 

På abskissan finns två olika skalor. För pH och dH° finns en artimetisk skala, där 1 cm motsvarar 

en enhet. För övriga komponenter finns en logaritmisk skala. 

Fyrisåns vattenkemi (sid. 51) 

Analyserna som sammanställts härrör från prover tagna vid Storvad. Dessa visar en tydlig 

årsvariation. Höst och vårflod för med sig stora mängder slam. Vattnet härstammar då från 

srnältvatten och nederbörd, "surface flow" (Brater 1959). Under sensommaren och senvintern är 

åns vattenföring låg. Åvattnets kemi liknar då det grundvatten, som finns i norra delarna av 

Uppsalatrakten. Fyrisåns vatten kommer under denna tid till stor del från "subsurface flow" och 

ifrån utläckande grundvatten, ex. källorna i Långsjöns botten. Studium av analyssamman-
' ställningen (sid. 51) ger vid handen att bl.a. totala hårdheten under vårfloden når sina lägsta 

värden. Det hittills lägsta värdet är 1,7 dH0 och är från april 1962. Under sommaren stiger sedan 

hårdheten, för att åter avta under höstfloden, Vårens låga värden uppnås dock ej. Vissa år sker en 

ökning från en vårflod till nästa. vårflot t.ex. 1963. Hårdheten växlar mellan 2 och ·14 grader. 

Medelvärdet ligger omkring 9 d 10 grader. Värdena på glödgningsresten när också sina lägsta 

värden under vårflödena och stiger därefter till nästa vårflöde för att åter avta. Bland övriga 
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analyserade komponenter må anmärkas att järnhalten är högst under högvintern för att avta och 

nå sitt lägsta värde under högsommaren och sålunda ej under vårfloden. No- - och NH': -halterna 
3 4 

är lägst under vegetationsperioderna. 

Under höst- och vårflod infiltreras i regel ej något åvatten i åsen, eftersom detta vatten då är 

alltför slambemängt och skulle på kort tid sätta igen filtren. Konsekvenserna blir, att det typiska 

ytvattnet (låg hårdhet, låg glödgningsrest) ej infiltreras i åsen. Under ... resten av året infiltreras 
~;. 

vatten, som till viss del redan en gång läckt µt ur grundvattenströmmar och detta märks speciellt 

under torrår. Därför har vattnet redan vid infiltrationen en. 3ammansättning som påminner om 

grundvattnets. Halten av organiskt material är givetvis betydligt högre (se analyskuFVan över 
'. 

KMn04 ). f eckenförklaring se sid. 54. ' ·,:. 

Grundvattnets kemi längs Uppsalaåsen 

Påbörjandet av ytvatteninfiltrationen i Uppsalaåsen bjöd på kritik från många olika håll. Vissa 

ansåg, att det infiltrerade vattnet helt gick till spillo. Andra menade, att det återvanns helt vid 

Galgbacken eller vid någon annan vattentäkt. Debatten gällde också grundvattnets kemi vid Galg

backen, då man menade att det infiltrerade vattnet borde påverka sammansättningen där. Fyrisåns 

vatten ansågs av många ha en normal ytvattensammansättning, "Standard composition" (Rohde 

1949). Diskussionens vågor gick höga och svallas lätt upp igen. Eftersom försöksinfiltrationen 

pågått sedan 1956· och en permanent anläggning är i bruk sedan 1968 finns ett omfattande 

material, som behandlats i olika utredningar. Av den anledningen kommer endast några aspekter 

att tas upp, som ej tidigare belysts eller ej tillräckligt understrukits. 

Om det infiltrerade vattnet vid Tunåsen ej skulle nå grundvattenströmmen eller vattentäkterna, 

måste detta vatten ta vägen någonstans. Några nya källor har ej hittats i området. Det får anses 

vara bevisat att det renade infiltrationsvattnet perkolerar igenom det luftade åsmaterialet och når 

befintligt grundvatten. När vattnet kommit ner, strömmar det utåt. Till största delen sker ström

ningen sydvart och således med den naturliga grundvattenströmmen. Om det råder laminär ström

ning i grundvattnet under dammarna vet man ej. Om så vore fallet kommer det perkolerande 

vattnet att lagra sig ovanpå det naturliga grundvattnet och föja med dess strömning. Under färden 

mot Galgbacken kommer det infiltrerade vattnet att överlagras av sådant vatten, som genom 

nederbörd etc. tillföres åsens yta och sedan perkolerat ned i åsen. Den åsytan är begränsad till de 

områden som saknar lerskikt, d.v.s. en mindre del av ytan. 

Om istället turbulenta strömmar uppträder under Tunåsen, kommer en uppblandning av de 

olika vattnen at ske vid varje kapacitetsförändring av infiltrationen. Vid jämvikt i infiltrationen 

kommer densitetsskillnader att orsaka en lagring av de olika vattnen. Således kommer ytvattnet 

att lägga sig ovanpå det naturliga och tyngre grundvattnet. Infiltrationen orsakar också en viss 

förhöjning av grundvattenståndet. Storleken av denna är beroende av infiltrationens kapacitet. 

Förhöjningen orsakar en undanträngning av det naturliga grundvattnet, som står i proportion till 

densitetsskillnaderna. Förhållandet blir detsamma om strömmarna är laminära. De stora tempera-
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turvariationerna i ytvattnet mellan vinter och sommar samt de kemiska variationerna under året 

gör situationen mer komplicerad. Resonemang åskådliggörs i nedanstående bild. 

!l'Wlåeene 
infiltraticr-sa.~ltig:;ning 

För att undersöka det infiltrerade vattnets rörelse gjordes undersökningar med spårämnen år 

1958. Dessa försök visade, att det vid Tunåsen tillsatta uraninet kunde spåras via rör I till rör Il. 
Däremot kunde man inte finna något spår av uranin vid rör 111 och ej heller vid Galgbacken. Det 

märkta vattnet nådde rör Il efter 138 dygn, d.v.s. vattnet strömmade med en hastighet av 7 ,3 

m/dygn. Genom de av mig gjorda vattenkemiska sammanställningarna från rör I och 11 kan den 

siffran ej verifieras, eftersom sulfatjoner stör de kemiska järnvikterna. Men på sammanställ

ningarna märks tydligt ytvattnets inverkan på grundvattnet och dess sammansättning vid rör I och 

i viss mAn också vid rör 11 (se sid 54 och 55). Det tidigare beskrivna infiltrationsförloppet visar här 

sin riktighet. 

Sammanställningen av vattenanalyserna från ri.~r 11 visar höga halter av sulfatjoner. Vid före

tagna utredningar framkom att under höst- och v3rflöden lakades stora mängder konstgödsel ur 

åkerjord och fördes i ett dike till ett övergivet grustag norr om Röbo. Det förorenade v;;:ttnet 

kunde användas som spårämne, varför man analyserade många vattenprov på enbart sulfatjoner. 

Det sulfathaltiga vattnet passerade rör 11, som en våg rned hög koncentrat1on och kort varaktighet. 

Eftertrea fyra månader nådde det förorenade vattnet rör I! I, men nu erhöl!s en utjämnad topp av 

, lång varaktighet (sid. 56). Förhöjd sulfathalt kunde ej påvisas i prov från Galgbacken. Grund-, . 

vattnets rörelse mot Galgbacken torde genomsnittligt ta 8 å 10 månader för att förflytta sig den 

två km långa sträckan (se ovan). Kvar står frågan om det infiltrerade vattnet når Galgbacken 

eller ej. Utom allt tvivel står dock, att infiltrationen har bidragit väsentligt till att höja grund

vattenstånden i Uppsalaåsen nedanför Vallskog. 

Bergryggen under bl.a. grustäkten vid Röbo tegelbruk har en vattendelande effekt på den ytliga 

grundvattenströmmen och hit måste man räkna det vid Tunåsen infiltrerade vattnet. Möjligen kan 



-----·----------~· 

---f-
- ( 5 ) ,,, 

q!Cdgr: 
öH 

--- -------, 
i 
i 

-----j 
I 

--------1 
I 

-----------1 
I 

rr---.--,---..~~~~---J 
... A: I 

. - . -~ 1 

I 

I 

f----+-+-+W-"-±iit-+-~~~tt-t-+-+t-t--:--+-c-1-+-+-~--+'--t--rt-:-+-~----c-t---:t-----:T-tt---T--W-~--t-----T-~~~ 
: - ! 



" " 

+. 

. . ...... 

..::: . 

+. 

I 

--e--
( J) i/ 

- -e---

~::~s2~~t: u~~E ~~: 
·- . ~· -----.:: - -::~:!;:i::. 

- -..:;_ --7~ ~=- . :~ ::. 
__ _. -~ ...----i. +•1' 

·~~i= iii ~j :~~i~: 
~~o= j:: ~ ~-: ~~ 

"'-+-++-~· .... + _..._ • 

dt.t:~ :::: :::--;.: . _:.:_,:.. 

. 
·~ 

1··· ... 

•. ...c. __ f-'F-FH·f 

21 c :11 

I 

dh' 

:I 
..... . i ·[ .... 

:t·~-- ~-~;_;i~~·: .r--- ---- ~ 
..... 

I 

·r:- -·f·.· 
.t·.· 

. . . . . . I . 
1 ':_ ... : .. :· __ _:_ 
\ ....... ' -
f. : .. : . . : ~:: 



I 

I 

i::::-

:r:::.r ... -
:n:;--;-_ 

--

., 
' 

+ 

-,", 

+ 

+ 

·-· + 

'-I-

:it:i :µ::; 
... -!- ...... +-

+-'"'"' ·1::: 
... q~.t. 

~::..i-~ 
+~-~-

I I 

Vattenkemiska aralyser fron 
rören m f/955·1$2Joch c (/968) 

F 

,- I-+~~ ·t~ 

~~:;: j -r-~;r~ 

J •• , •·· 
•• .i. •••• I+• 

i··· ..... , 
~ •.• t ••. 

.t;: .. ::~ t::::.t-:""z..::: 
.'!": ..i;...;:. +-t +. 

1.J .. -., 
I • . . • • , . . 
I···' ... 

- .... • _.' •••I '1 • • ... :-".'"~-
~~~::. +:·:: ...... 

•I- ........ 

:~~J~· :;~·:';~T~ ~~i~ iill 
~~~J~ ~ :_:~._: J:;t=:2 jf 

t:: --~~:: 
:- ........ ~-;..: 

:1:: 

, __ 

h~ ~* ~ ~ ~~;. ~;~_. L~i 
:~~ =~l.if ~ ;;7I~~~r;] 

:~ ~~:f~ ~ -:~t?Jt <~ 
.. :=:;: 1cr~~~~~I~ 1 ~~ 
+·+.*" ........... -"! • • ...... • l-- ••• 

~.::C21 ~ ~;;~-::~~:i ... 

'~'. 
:~ 

... 
·'•· 

; .:":_~ . ,...~. 

: :-r.±:::: 

........ t-+--- -· 

:l"' 
.. , • '.' ·.'1' .... :''\,:;: 

. •· .... 
~ . . . i . -

·::+ ~: 
~:. 1: ..• 

•···· ... ::::1 
···•· ;:::: 

:: i.:::: 

·:: l' 

:-~ :~:~--~:' 
:·1:::: :.: t:::: 

I 

:::~~:.+ :;s ~iD fJl:~i ~~i~ 
~i? ~~lJ~: =~:: 

::.:-~ ~;;;_~::~;:;:i:::: 
·-··-< ...... ···- ...... _ ... 

:::--:- -~:·: ~::~ ~:::~ ............................ -~- ... 

... ..... : ·:.:1:--

.. ::r~i/hffe_: 

... ., ... _ ·---·· . 



-57-

bergryggen sträcka sig längre norrut och därigenom tidigt avlänka en grundvattenström åt sydväst 

och en annan mot sydsydöst, d.v.s. mot Galgbacken. Det vid Röbo inträngande sulfathaltiga 

vattnet strömmade sydvart, öster om bergsryggen och når sålunda rör It och 111. Vattnet från 

Tunåsen underlagrar det ~istnämnda vattnet och kan före rör 111 möjligen helt ha avlänkats. En 

annan möjlighet är att detta vattens strömbanor ligger på en annan nivå äri vad Galgbackens och 

rör 111 :s sil rör gör. En översikt av de i området befintliga observationsrören för vattenprovtagning 

kan vara värdefull i sammanhanget {höjd i m). 

Rör 

I {R5202) 

Il {R5201C} 

111 {R500} 

G 7 {Galg-
backen) 

A 

B 
c 

rörets 
markytan överkant underkant 

+ 9,4 

+ 18,3 

+ 

+ 12,2 

+ 20,9 

+ 16,5 

+ 15,0 

+ 9,86 

+ 18,91 

? 

+ 8,5 

+ 21,70 

+ 17,57 

+ 15,84 

{inkl,sil) 
+ 3,06 

+ 1,31 

? 

- 23, 12 

- 0,31 

- 17,52 

- 9,67 

sillängd 

? 
? 
? 

5,0 

3,2 

3,2 

3,2 

De spårämnesförsök, som utfördes 1959 bekräftar ytterligare ovan redovisade teorier {se vidare 

Uppsala stads fullmäktiges tryck 1959 Ser. C. Nr. 18). Som sammanfattning skall framhållas, att 

" det infiltrerade vattnet går i olika strömbanor på grund av geologiska faktorer, densitetsskillnader 

och laminära strömningar. Därför tar en blanding av infiltrerat vatten och befintligt grundvatten 

lång tid. Om grundvattenströmmarna har vertikala vektorer eller är turbulent går ej att besvara nu. 

Det vatten som nu tas ut vid Galgbacken härstammar till största delen från de naturliga 

infiltrationsområdena norr till öster Galgbacken. Det är områden som t.ex. Nyby, Råby och 

Gamla Uppsala. Detta vatten har strömmat långa sträckor under de stora lerslätterna pch överlag

rats av senare naturligt infiltrerat vatten {Gustafsson 1968). Under sin väg in mot grundvattnets 

lågz.Qfler tar vattnet upp stora mängder salt från omgivande media. Samtidigt s.~er en nedbrytande 

; pro'~ss av organiska ämnen .. Vissa oorganiska föreningar, som N~ och No;,'i bryts också ned. I 

grundvattnJt finns bakterier och virus, som.till stor del står för dessa processer: Dessa stammar är i 

regt}•· i;i j patogena. ,,, . 

~oef naturligt infiltrerade vattnet väster om Tunåsen och Röbo. inklu~~\ie ~n viss del av det 
' f i· i• ' 

konstgJprt infiltrerade vattCet, strömmar åt sydväst ned i Fyrisåns och Jumkils~ns dalgångar och 
. , ·. I ,·. . ,. 

passer.ar således lå~gt väster om Galgbackens~vattenverk. , ;: 
.,, "'i' . . ' '. 

Från de första jnalysernaår 1936 framgår det att totala salthalten är relativt låg, men de~~·ökar 

under årens lopp, för att efter något decennium bli i stort konstant. Anledningen till detta är, att 

uttaget i början var litet och att detta vatten härstammade från närbelägna infiltrationsområden 

{åsen). Med ökande uttag drogs vatten från mer avlägsna områden in emot täkten. Salthalten 

ökade. Vid ytterligare studium av sammanställningen framgår, att det under de sista åren faktiskt 

har varit en nedgång i total salthalt och hårdh~. Denna nedgång beror ej på den konstgjorda 

infiltrationen utan har en rent teknisk orsak: År 1967 togs Storvadsanläggningen i drift. Grund-
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vattnet därifrån pumpades till den vid Galgbacken belägna lågvattenreservoaren. Där blandas 

vattnet med det vatten som tas ut vid Galgbacken. Alla vattenprover från Galgbacken har tagits i 

pumpstationen, d.v.s. efter lågvattenreservoaren, varför det under d'e sista åren har varit vatten 

från båda anläggningarna i samma prov. Grundvattnet vid Storvad har, enligt gjord undersökning, 

lägre salthalt och detta måste helt enkelt inverka på analyserna. Vad kommer nu att hända då 

Storvadsanläggningen varit i drift några år? Jo, samma si:ik som vid Galgbacken. Trenden är redan 

synbar. 

På sammanställningen bör också NO~ - .och N~ -halterna studeras. Dessa jonhalter ökar under 

de nederbördsrika åren, t.ex. 1960-1961, men sjunker under torrår. Hög r.;:;derbörd befrämjar ofta 

an snabb infiltration och därmed en snabbare omsättning av grundvanen. Grundvattnet hinner då 

ej att självrensas i samma gracl som under normala eller under torrår. Ett annat skäl är, att under 

regniga år hinner växtligheten endast tillgodogöra sig en del av de lätttösliga kväveföreningarna i 

marken. Överskottet följer dels med ytvattnet, dels med sjunkvattnet ned till grundvattnet. Vid de 

flesta analyser kommer ett eller annat mät- eller analysfel med. Så har också skett i denna 

sammanställning där glödgningsresten från novemberanalysen år 1963 drabbades av instrumentfel. 

Om den normala vattenkemiska sammansättningen på dels Fyrisåvatten och dels på vatten från 

Galgbacken jämföres, fås att glödgningsresten och Hco; ligger drygt 10 mg/I högre vid Galg

backen än i ån. Nitrat- och kloridhalterna ligger 10 mg/I högre, medan pH och sulfatvärdena är i 

stort lika. I mängd förbrukad KMn04 är skillnaden mycket stor. I Fyrisån ligger den på 60 mg/I, 

medan Galgbackens ligger på tre å fyra mg/I. Sammanfattningsvis kan sägas att åns vatten har i 

genomsnitt lägre total salthalt än vad naturligt grundvatten har, men järn-, mangan- och fosfat

halterna är väsentligt högre i Fyrisån. 

Centralbadets vattentäkt ligger mitt i staden, ej långt ifrån kvarteret S:t Per. Brunnens djup är 

23 m. Uttaget är en l/s. Trots att de vattenkemiska analyserna härifrån är få, framträder de stora 

vattenuttagen och den lilla nederbörden under mitten på 1960-talet. Speciellt tydligt syns detta 

på kurvan över total hårdhet. Under 1966 förändrades vattnet och blev åter mjukare. Detta bör 

jämföras med variationerna i grundvattenstånd. 1966 registrerades mycket låga värden vid Central

badet. Att vattnet var så hårt måste bero på den knappa tillgången på infiltrerad nederbörd. Djupt 

grundvatten överlagras ej av nyligen infiltrerat vatten, varför hela grundvattenmassan får en 

onormalt hög salthalt. Då nederbördsmängderna ökade under 1967 och 1968 gick som synes 

salthalterna märkbart ned. Analysserien är för kort, för att man ska kunna jämföra med analyser

na från Galgbacken. 

Hotell Gillets vattentäkt ligger 150 m sydväst om Centralbadet och således närmare det vi 

normalt känner igen som Uppsalaåsen. Täkten utnyttjas huvudsakligen av hotellets tvätteri. Ten

densen i analyskurvorna är i stort sett liknande den från Centralbadet. Fluktuationerna är dock 

betydligt kraftigare. De tidigare omtalade tidsvariationerna i vattenprovtagningen är den största 

anledningen. 
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Vattenanalyser från de båda täkterna visar att glödgningsresten och i stort sett alla kompo

nenter har högre värden, än vad vattnet vid Galgbacken har. Denna tendens är påtaglig vid nästa 

vattentäkt i huvudgrundvattenströmmens riktning. 

Vattenuttaget är konstant lågt. Analyskurvorna påminner mycket om dem från Centralbadet, 

men de har förskjutits en bit i höjden. Någon korrelation i tiden med Centralbadet har ej kunnat 

göras. 

lslandsfallets vattenverk (sid. 63) 

Från lslandsfallets pumpstation föreligger en lång och regelbunden analysserie, sor:n i förstone 

lovade mycket. Den brunn som finns vid Svandammen provpumpades på 1920-talet, varvid ett 

prov för analys togs. Till lslandsfallet pumpades förr, som tidigare framkommit, även vatten från 

Sandkällan och från vissa brunnar i Stadsträdgården. Provtagningen skedde på likartat sätt som vid 

Galgbacken. Provet, som togs i lslandsfallets vattenverk, härstammade sålunda från de olika 

brunnarna. Efter 1960 bortföll dock Sandkällan. 

Av protokoll över pumpade vattenmängder framgår, att mängderna ökar fram till 1950. Där

efter förlorar anläggningen sin betydelse och upphör 1965. Under de år man tagit prov för analys 

ses en märkbart stigande salthalt så gott som heia tiden. En viss stagnation rådde dock i början av 

1950-talet och likaså i början av 1960-talet beroende på de då rådande nederbördsöverskotten. I 

slutet av 1950-talet och under 1960-talet ökar halten av No; och No;, och detta är ett dåligt 

tecken för en vattentäkt, då det tyder på föroreningar i vattnet. Detta var en av orsakerna till att 

täkten degraderades till reservvattentäkt. 

Analyskurvorna från Galgbacken och lslandsfallet är förvånansvärt parallella. Givetvis tigger de 

från lslandsfallet högre. Skälet till de likartade kurvorna är, att Sandkällans vatten ju finns till viss 

del med i de analyserade proverna. Vintern 1950/1951 noteras exempelvis maxima i glödg

ningsrest på båda ställena. Flera likheter finns, även om de ej är så uttalade. Några indicier på den 

konstgjorda infiltrationens inverkan kan vattenkemiskt ej spåras, varken vid lslandsfallets anlägg

ning eller annorstädes längre ned utefter grundvattenströmmen. 

Aörbrunnarna ~lilhörande Stadsträdgårdens vattenverk är utspridda över ett relativt stort om

råäe. Täkten har fått sin storå betydelse efter 1963. Uttaget mångdubblades under endast ett par 

år. Detta 11terspelg;;is i de vattenkemiska ~rn:1lyserna. Dessa visar en ökad sälta fram tili 1966. 

Nederbördens långtidsförändringar intill 1966 inverkar synbarligen ej på vattnets sammansättning. 

Att salthalten ökat under årens lopp kan alltså tillskrivas det kraftigt ökade uttaget. Anled

ningarna var desamma som vid Galgbacken. Efter 1966 har uttaget minskat en smula. Detta och 

en ökad nederbörd avspeglas i vattnets minskade sälta. Under 1960-talets första år märks dock en 

förhöjd halt av NO; och NO; som kan ha orsakats av nederbördsöverskottet under samma tid. 
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Studenternas ldrottsinstitution {sid. 65) -----------------------
Studenternas idrottsinstitution har en gammal rörbrunn ej långt från den vid Svandammen. 

Analysserierna från dessa båda borde då ha ett likartat förlopp. För det enda år som är gemen

samt, 1964-1965, är så fallet. 

Sjukhusets vattentäHer liggi:ir väster om Stadsträdgårdens. Det frapperande med dessa analyser 

är, att de olika kom~.>Onenternas kurvor har sina toppar ej år 1966 utan tidigare. Är detta orsakat 

av silrörens högre och västligare läge? Därigenom skuile de "fånga" upp det ytligare grundvattnet, 

som borde vara min-fre salt men lättare påverkat av nederbördsförändringar. Kurvan över glödg

ningsresten har sin Lopp år 1962, samma år som höga halter av No; och KMn04 kan note.-as. 

Däremot framgår det att övriga komponenters kurvor samtidigt har ett minimum. Slutsatsen 

måste bli, att de första årens rikliga nederbörd på 1960-talet inverkade märkbart på vattnets 

sammansättning. Detta är ytterligare ett bevis för de teser som framfördes i samband med redo

görelserna för Galgbackens och Centralbadets vattenkemiska analyser. 

Vid Ulleråkers sjukhus fanns förr den stora hospitalskällan, tidigare omtalad. När sjukhuset 

anlade en täkt ej långt ifrån källan minskade vattenföringen i denna. På grund av de samlade stora 

uttagen av grundvatten ur åsen under de senare decennierna har dock källan sinat. Under enstaka 

vårar kan man få se den flöda. Vattentäkten vid Ulleråker består av två rörbrunnar, 17 respektive 

21 m djupa. Täkten ligger ej mer än 50 m från Fyrisåns västra strand. Med kännedom om 

lerdjupen i området måste det grundvatten som tas upp, vara från de övre vattenförande lagren. 

Analyskurvorna från åren 1958-1964 ändras föga år från år, men har ett maximum år 1964. Från 

detta år och fram till 1968 sker en nedgång, som troligen orsakas av nederbördsökningen. I 1969 

års vattenanalys har jonhalterna stigit kraftigt jämfört med året innan. De torra s<;>mrarna och 

höstarna _1968 och 1969 är den direkta orsaken. Även här rör det sig ju om ytligt grundvatten. 

Det märks också på halten av No; som var högt under början av 1962. 

Vattentäkten vid Ultuna ligger vid Uppsalaåsens östra fot. Täkten har ökat mer och mer i 

betydelse. Uttaget är nu 20 l/s. Befintliga brunnar är tre, med ett djup av 18, 18 respektive 20 m. 

Analyssammanställningen över vattenkemin visar kurvor med små förändringar. Neder

bördstoppen under 1960-1962 avtecknar sig i flera kurvor. Någon förändring på grund av 1967 års 

höga nederbörd finns ej. En förklaring därtill kan vara den att uttaget ökade vid denna tid, varvid 

salthaltigare vatten från Kungsängen dras in emot täkten. Dylika problem skulle lättare kunna 

lösas om man visste fördelningen Mg2+ - Ca2+ och fördelningarna Na+ - i<+. Sådana analyser 

utföres ej i vanliga fall på Uppsala stads vattenlaboratorium. 

Från Fyrisåns smutsiga vatten vid Storvad, Galgbacken, täkterna i staden och Ulleråker har 

salthalterna hela tiden ökat, men vid Ultuna är de lägre än vid Ulleråker. Frågan är nu, om 

grundvattnets salthalt skall vara ännu lägre i Sunnersta? 
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Sunnerstaåsen (sid. 69) -------------
Gamla vattentäkten i Sunnersta ligger, som tidigare framhållits, på åsens nordvästra sida. Där 

finns två, 18 m djupa brunnar. De totala salthalterna i samtliga analyser är relativt konstanta 

och ligger under motsvarande värden för Ultuna. Totala hårdheten växlar däremot kraftigt. Att 

den så kallade anläggningsanalysen har ett så lågt värde är givet, då det vattnet härstammade från 

genom åsen direkt perko!erat vatten. Sedan täkten satts ! drift förändrades strömbanorna, som 

tidigare påpekats. Under de första åren ökade hårdheten snabbt, för att år 1950 nå ett jämvikts

läge. Varför man sedan under 1960-talet fått ett mjukare vatten, vet man ej. Är det inläckage från 

Sunnerstaviken? I så fai! skulle detta ha avslöjats i ökad halt av järn, mangan och kväveför-, 
eningar, se för övrigt sid. 43. 

I Sunnersta grusgrop togs regelbundet vattenprov under pumpningen 1968 .. .,.F rån april till 

oktober_r;amma år har jonhalterna ökat, Att de i början var så låga skall tillskrivas snösmältningen. 

Det är endast 1 m grus mellan markyta och grundvattenytan. Det vatten, som till en början 

pumpades upp, var således ett ytligt, saltfattigt grundvatten. Den relativt höga halten av No; 
tyder också på en dåligt renande förmåga i det mycket tunna lagret ovan grundvattenytan. Då 

pumpningen pågått en tid sjunker halten av No;, _vilket är ett positivt tecken. När den nya 

vattentäkten kommer till stånd, får dess vatten till att börja med en hårdhet, som ligger omkring 

14 dH 0 • Under de första årens drift kommer salthalterna att öka på samma sätt som t.ex. vid 

Stadsträdgården eller Storvad. Men kommer ändock att ligga under de som finns vid Ulleråker. 

Vattenkemiska analyser från Ättiksfabriken och Lilla Djurgården (sid. 62) 

För att få klarhet i de olika komponenternas variation från Galgbacken till Sunnersta vore en 

ingående studium av vattnets kemi värdefullt. Detta skulle tillgå så, att vatten analyserades från 

olika platser, mellan infiltrationsområdena, under lerslätterna och fram till åsen, samt längs den

samma. För detta ändamål studerades ett flertal utförda analyser från platser öster om åsen. 

Endast ett fåtal av dem var dock acceptabla av olika anledningar. Från Ättiksfabriken och Lilla 

Djurgården finns från 1960-talet så många analyser att en sammanställning kunde göras upp. 

Läget av de båda vattentäkterna framgår av kartan sid. 6. Båda täkterna ligger på lerslätterna 

öster om. staden, men står i hydraulisk förbindelse med huvudgrundvattenströmmen längs Upp

salaåsen. Analyserna från Ättiksfabriken kan jämföras med dem från Ulleråker. Vattnet kan 

betecknas som mycket hårt, men växlar till hårt. Analyskurvan över NO; har ett motsatt förlopp. 

Återigen framträder dessa komponenters samband med nederbördsmängderna. 

De torra åren 1964-1966 ger åter i resultat en förändring i de båda kurvorna. Kloridhalten är 

anmärkningsvärt hög, varför studium av K - Na förhållanden hade varit givande. Vattnet har 

nämligen säkert tagit upp salter från de ovanliggande marina sedimenten. Vattnet är typiskt för 

brunnar på lerslätterna runt Uppsala. Detta visar också Lilla Djurgårdens vattentäkt. Salthalterna 

är dock ej lika höga, beroende på det relativt korta avståndet till moränområdet söder om täkten. 
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7. VATTENUNDERSÖKNINGAR SÖDER OM UPPSALA 

En av slutsatserna av de tidigare redovisade vattenkemiska analyssammanställningarna var, att 

totala saltha!ten ökar från Storvad ned till Kungsängen och från infiltrationsområdena in emot 

huvudgrundvattenströmmen längs åsen. Likaså är uppenbart att ::Jlthalten avtar på sträckan 
( '"' 

Kungsängen - Kungsharnn. Proverna som visar denna trend ar doc.k tagna vid olika tidpunkter 

under årens lopp och ej alltid på samma dag eller ens samma årstid. Därför stäHer man sig något 

frågande: ä:- detta Gn riktig slutsats? 

Provtagningsplatser och metodik 

För art få detta besvarat och få andra faktorer belysta, utvaldes ett fyrtiotal p!atser söder om 

Uppsala. Dessa låg längs åsen och från infiltrationsområden in emot åsen •. På ett trettiotal av 

ställena har grundvattnet god omsättning, eftersom de antingen är vattentäkter, källor eller flö

dande rör. Övriga provtagningsplatser utgörs av observationsrör eller privata täkter med dålig 

omsättning. I de flesta fall har vattnet i dessa rör och täkter omsatts, innan prov tagits. 

För själva provtagningen i vissa rör tvingades jag att konstruera en speciell vattenhämtare, då en 

vanlig pump ej kunde få upp vattnet från de djup det var fråga om. Under vintern frös också 

vattnet i pumparna. Hämtaren sänktes ned till önskad nivå, i regel till sil röret. Först där öppnades 

de ventiler, som släppte in vatten i hämtarens nederdel och samtidigt släppte ut luften ur sin 

överdel. I silröret kan man räkna med en relativt god vattenomsättning. När hämtaren dras upp 

stängs ventilerna automatiskt. 

Provtagningsplatserna är utmärkta på kartan sid. 6~ De är: 

(höjder i m) 
brunnens/rörets sil om-

Plats Typ överkant underkant längd sättning marktyp 

Stadstrg rörbrunn + 4,0 - 35,05 11,7 mkt god ås/lera 
*Ulleråker Il + 1,2 - 14.4 ? Il Lera 

Il Il Il - 18,4 ? Il " 
Ultuna 

,, + 3,2 - 14,3 ? Il ås/lera 
Il Il + 3,2 - 12,3 ? Il Il 

Il " + 2,4 - 12,8 ? Il Il 

*Viadukten Il + 3,0 - 10,05 ? Il lera 

* 
Il Il + 3,0 - 10,75 ? Il Il 

*Kungsängen N obs. rör ? djup 64m ? Il ,, 

Kungsängen S " ? ? ? Il Il 

Nöden (2) rörbrunn + 6,25 - 15, 1 ? god Il 

Åby (3) " + 5,83 - 33,0 ? Il Il 

Sundby (4) Il + 5,52 - 26,1 ? mkt god Il 

Wahlstr. (6) Il + 4,30 - 11, 1 ? 
,, 

Il 

Andersson (S) sänkbrunn + 8,80 + 2, 1 god morän 
Årstadius (14) rörbrunn + 23,02 ? ? Il Il 

Vattenv. (7) " + 6,62 4,3 ? dålig lera 
L. Djurg. vav. obs. rör + 2,61 - 34, 14 1/2 mkt god Il 
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" I " + 3,90 - 32,85 1/2 mkt dålig " 
" Il " + 3,56 - 38,04 1/2 " " 
" 111 " + 4,32 - 17,83 1/2 " Il 

övre Föret (U2) källa god ås/lera 
Nåntuna äng obs. rör ? djup 8,5m ? " lera 
Nåntuna lund källa " morän/lera 

•Lunsenkällan 
,, 

" Il 

•Oxkällan " mkt god " 
•Nåntuna gård sänkbrunn + 8,57 + 6,2 " lera 
•Nåntuna W obs. rör ? djup 23m dålig " 
•Ultunakällan källa + 1,05 mkt god ås/lera 

Pustnäs (F6) sänkbrunn + 4,75 + 0, 15 dålig svalls. 
S4 Il + 4,69 + 0,09 Il lera 

•Sunnersta vav. rörbrunn + 5,09 9,60 4 mkt god ås 
* " Il Il + 4,82 7,08 5 

,, 
Il 

*R 24 obs. rör + 13,23 + 0,27 1/2 dålig Il 

•R 22 Il + 2,71 3,83 1/2 Il ås/lera 
•R 2 Il + 2,72 3,28 1/2 god ås 

R 11 Il + 3,38 7,90 1/2 dålig ås/lera 
•S 5 Handelstrg. sänkbr. + 9,78 + 0,28 mkt god lera 
•S 10 Il Il + 6,74 + 0,34 dålig Il 

•S6 Il + 10,30 + 0,30 god " 
•S 7 Il + 8,22 + 1, 15 dålig " 

F 12 Il + 9,39 + 0,39 mkt god ås 
F 1 · obs. rör + 5,51 + 6,50 1/2 dålig ås/lera 
F 16 " + 3,86 5 1/2 " " 
F4 " + 5,52 9,30 1/2 mkt dålig lera 
K 1 Kungshamn sänkbr. + 3,73 0,28 god " 
K2 " " + 5,65 0,50 mkt god ås 
K3 Il " + 1,62 1,54 dålig Il• 

Vattenprov från samtliga dessa platser har analyserats med avseende på elektrolytiska ledning

sförmågan (H = H2 0 . x ohm-1 x cm·1 ). Detta har skett en gång per månad under ett års tid. 

Samtidigt har grundvattenstånden mätts. Från 15 av observationsställena har vattenproverna 

också analyserats med avseende på de större kemiska komponenterna inklusive v.issa tritium

bestämningar. Dessa platser har i ovanstående tabell utmärkts med asterisk. Resultaten från dessa 

u~~ersökningar kommer i undantagsfall att behandlas i denna uppsats. 

Analysresultat 

~~f!l!!i.!!~.!!.E~~~'t!!!'~,:!.<!.~~!...~l 

Pä Kungsäng~r, upp~ättades tre observationskedjor, där den nordligaste bestod av Viäuukten~ 

Kungsängen Norr och Ulleråker. Från början bestod kedjan av ytterligare några observationsrör, 

men de förstördes i samband med byggenskap i Fyrislundsområdet. Grundvattnet strömmar åt 

sydväst vid Fyrislund, åt nordväst vid viadukten och Lilla Ultuna samt åt väst vid Kungsängen 

Norr. Det är förvånande att det finns en nordvästlig ström på Kungsängen. Den strömmen kan 

spåras fram till mittemellan Viadukten och Stadsträdgården. Att grundvattenströmmen är sydlig 

längs åsen har tidigare omtalats. 
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Resultaten av H-mätningarna visade att totala salthalten ökar från Viadukten till Kungsängen 

Norr, men avtar sedan vid Ulleråker. Tolkningen av detta måste bli att vattnet tar upp salter från 

omgivande media under lerslätten. Då vattnet når huvudgrundvattenströmmen längs åsen fås alltså 

ett saltfattigare vatten, vilket kan bero dels på att vattnet från lerslätten späds ut med det 

grundvatten som kommer norrifrån, dels på att vattnet från lerslätterna underlagrar grundvattnet i 

åsen. övriga analyserade komponenter tyder dock på att vattnet från Ulleråkers täkt är blandat. 

Kungsängen Norr är ett 64 m djupt observationsrör, som används som vattentäkt åt betes

djuren. Ur detta rör flödar vattnet ständigt, utom under extremt torra somrar och höstar. Sålunda 

skedde detta ej under oktober och november 1969. Detta berodde också till viss del på att 

betesdjur trampat runt röret så att detta täppts igen och dolts under leran. Under dessa två 

månader lyckades jag ej rensa upp röret ordentligt, varför vattnets omsättning ej blev av önskad 

omfattning. I början av december flödade vattnet åter. 

De tre kurvornas jämnhet är anmärkningsvärd. Några årsvariationer märks ej heller, vilket också 

är typiskt för grundvatten från lerslätter i Uppsalaområdet. Anledningen är ju uppenbart den, att 

avstånden till infiltrationsområdena är så långa, att de eventuella variationerna hinner jämnas ut. 

Observationskedjan från Lunsen-Nåntuna-Ultuna lovade mycket till en början. Men då observa

tionsröret Nåntuna W slogs ned, visade det sig att det v_ar 22 m lera här; därunder vidtog ett 

molager av okänd mäktighet. Röret kunde endast slås ned en meter i det hårda lagret. De 

vattenkemiska analyserna visar att det därifrån erhållna vattnet har en jonhalt av: klorid 550 mg/I, 

Na 125 mg/I och H ligger så högt som 1700. Det är därför fråga om ett relikt saltvatten från 

Littorinahavets tid. Nåntuna W kunde alltså aldrig användas för sitt rätta ändamål. 

Vid Lunsenkällan märks tydligt årstidernas växlingar. Årscykeln är ovanligt väl utbildad. Snö

smältningen framträder så klart man någonsin kan önska sig. Däremot är höstregnens inverkan på 

grundvattnet ovanligt liten, men detta beror på den tidiga vintern och den torra hösten 1969. 

Intensiva och lågvariga regn saknades under 1969, men skulle tveklöst ha gett utslag i vattnets 

kemiska sammansättning. Källan ligger i ett infiltrationsområde bestående av morän;' men ej långt 

väster om källan täcks moränen av lera. 

Oxkällan används under större delen av året som dricksvatte~1källa åt hundratals betesdjur. 

Källan ger under vissa tider på året upp emot en 1/s. Källan ligger 400 m väster om Lunsenkällan 

och sålunda längre från infiltrationsområdet. Den ligger vid foten dV en ur lertäcket uppstickande 

moränkulle. Man märker här att vattnet har påverkats av c.te ökade avstånden från-frifiltra

tionsområdet. D&t har således tagit upp mer salter samtidigt som årsvariai:ionerna dämpats. 

De olika årstidernas inverkan på grundvattnet har ytterligare dämpats så, att t.ex. höstregnen 
·. ~ 

knappt ''märks vid Nåntuna gård. Den brunnen ligger mitt i den grundvattenström, som har sin 

upprinnelse i närheten av Lunsenkällan. 

Vid Ultunakällan ·märks årstidsvariationerna knappast. Totala salthalten är något högre än vad 

den var vid Nåntuna gård. Detta var överraskande litet. Analyssammanställningen vi5ar klart hur 

grundvattnet tar upp salter från omgivande media under dess färd från infiltrationsområdena till 
åsen. · 

... 
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De två diagrammen över H från södra delen av Kungsängen, visar återigen en uppföljning av 

vatten från moränområden, d.v.s. infiltrationsområden, ner under lerslätterna och fram till åsen. 

Vattenprover från observationsrör I, Il, 111 och Vilans gamla täkt (7) är medvetet tagna från vatten

pelarnas över delar, se sid. 6. Anledningen därtill var, att jag önskade studera om den lilla mängd 

som togs ut för proverna, skulle förändra de erhållna H-värdena under provtagningsåret. Detta 

förhållande framgår också, då rör 11 och 111 tydligt ökar sin totala salthalt. Däremot är föränd

ringarna vid rör I och rörbrunnen nr 7 förvånansvärt små. Rör I står endast några meter från 

täkten vid Lilla Djurgården, varför en omsättning kan tänkas ske i röret, tack vare den virvel

bildning som uppstår då pumparna sätts igång i pumphuset. Samma förhållanden råder ej vid nr 7, 

men diametern på brunnen är betydligt större (6"). Dessutom kan de här kraftiga vattenstånds

förändringarna vara bidragande till en viss omsättning i brunnen. Snösmältning och kraftiga regn 

orsakar förhöjning av grundvattenstånden först vid brunn nr 14, därefter vid nr 8 och sedan vid nr 

7. Detta sker bara några dagar efter regnen. Vid nr 6 märks intet, då den brunnen nästan ständigt 

flödar. Turordningen i vattenståndsförändringarna märks också i de erhållna H-värdena, där brunn 

nr 14 har lägre värden än brunn nr 8 och nr 6 har högre värden än vad brunn nr 8 har. 

Grundvattenströmmen från detta infiltrationsområde går mot lågzonen av den i Sävjaåns dalgång 

gående nordvästliga strömmen. I den strömmen finns bl.a. Åby (3). H-värdena på vatten därifrån 

ligger omkring 900, vilket är relativt högt. Detta innebär att den strömmen har en hög total 

salthalt, men man måste komma ihåg att vattnet från Åby härstammar från de undre grund

vattenförande lagren. Dessa lager för, som tidigare nämnts, saltare vatten. Vid Sundby

Pinan-området avlänkas grundvattenströmmen mot väster. Varför det är så stora variationer i H 

vid Sundby är ej känt. Då strömmen kommer i kontakt med huvudgrundvattenströmmen längs 

Uppsalaåsen avlänkas den mot söder. 

H-värdena från Nöden, Kungsängen Södra och från vattentäkten vid Ulla Djurgården är i stort 

sett lika men lägre än de från Åby. Att värdena från Nöden är lägre är ju uppenbart, då avståndet 

till infiltrationsområdena vid Fyrislund ej är stort. Möjligheten finns att både Kung~ängen S och 

Lilla Djurgården ligger på var sin sida av grundvattenströmmen från Sävjaåns dalgång. 

Det flödande röret vid Nåntuna äng och källan i Nåntuna lund ligger ; omedelbar anslutning till 

infiltrationsområdet öster därom: Nåntuna. Årsvariationerna blir då st•::ra, men vid Nåntuna äng 

har denna variation blivit ovanligt krdtig. Anledningen till detta är, att röret ligger i en grop 

r1arför vattnet under torra somrar ej kan rinna iväg. Detta medfcr ar~ vatten avdunstar med 

förhöjd salthalt som följd. 

I Sunnersta är förhållandena komplexa, då dalgången, vari S 7, S 6, S 10 och S 5 ligger, har 

åtminstone två klart skilda grundvattenströmmar. De båda vattnens strömbilder är svåra att fast

lägga, då vattenstånden varierar på grund av de många privata täkterna. Den undre strömmen från 
' 

den lilla dalen vid brunn S 7 delar sig någonstans mellan S 10 och S 6 varvid en gren går mot 

sydväst och en mot nordväst. På sid. 45 har detta redovisats å karta, där de fyllda pilarna 



-76· 

betecknar de naturliga strömbanorna. Det förhållandet har fastställts genom kemiska under

sökningar av de olika brunnsvattnen. H-värdena från S 6 är lika de från S 10. Att H-värdena från S 

10 i sin tur är högre än de från S 5, torde bero på utspädningsfaktorer, d.v.s. grundvattentillskott 

från nordväst. Klorid- och kalium-jonhalterna ökar från S 10 till S 5, vilket visar att det de facto 

är på det sätt som avbildas på kartan sid. 45. 

Observationsrör t=\ 24 ligger på e!!er invid en vattendelare i Sunnerstaåsen. De upptagna vatten

proverna består av ett mycket ytligt grundvatten, då silröret nätt och jämnt når under grund

vattenytan. Vattnet har ett förvånansvärt lågt H-värde, men märkligare är de höga pH-värdena. De 

varierar under året mellan 7,2 c,:h H,7. Medeltalet för pH blir 8,8, vilket är anmärkningsvärt högt. 

Totala hårdheten ligger omkring 3 dH0
• Årsvariationerna är tydlig8 med minima under höst- och 

vårflöden. Mellan R 24 och R 25 har man i åsen inte kunnat konstatera lerlager genom hejar

sonderingar. 

Vid R 22:s silrör finner man ett ytligt grundvatten, vars infiltrationsområde ligger bara ett 

femtiotal meter väster om röret. Därför ligger också här H-värdena lågt och årsvariationerna är 

klart skönjbara. 

För att huvudfrågan skall kunna besvaras har de kommande figurerna gjorts upp. På figur sid. 

77 finns H-värden från Ulleråker, Ultunakällan, Sunnerstas vattentäkt och R 2 inlagda. Samtliga 

platser ligger i eller i åsens omedelbara närhet. De visar avtagande värden på H från norr till söder. 

Vid jämförelser med nästa figur sid. 7B får man fram att totala salthalten ökar från Stads

trädgården till Ulleråker och källan vid övre Föret. Längre söderut avtar de höga värdena succes

sivt från källan vid Övre Föret till F 1 vid Flottsund. Brunnen S 4 var t.o.m. vintern 1968/1969 i 

drift, men fylldes igen sommaren 1969. 

De avtagande värdena på H fortsätter på den södra sidan av åsgenombrottet, men differenserna 

är nu små (se sid. 79). Vi ser att värdena från F 1 och K 1 är i stort lika. Men de intressanta 

H-värdena kommer från K 2, där de ligger klart under värdena från K 1. Det är såle,des fråga om 

ett helt annat vatten. Detta visar kartan på sid. 45 där ju strömbilden visas. Värdena på totala 

salthalten ligger, som synes, högre vid K 3 än vid K 2, vilket helt går i linje med tidigare fört 

resonemang. Snösmältningen framträder distinkt i H-värdena från de två sistnämnda brunnarna. 

Däremot märks föga av höstregnen, vilket måste bero på att växtligheten och marken sög upp 

största delen av nederbörden. 

Anmärkningsvärda är de erhållna resultaten på elektrolytiska ledningsförmågan i vatten

proverna från F 4. Medelvärdet på H är hela 2600, med toppar på upp till 2750. Det torde utan 

tvekan återigen vara frågan om relikt havsvatten. Silröret ligger också här i mo av okänd mäktig

het. En förklaring till de höga H-värdena från brunnen F 12 kan ej ges. Vattendjupet i brunnen är 

mellan en halv och en meter, varför det rör sig om ett ytligt grundvatten. Brunnsbottnen består av 

sand och mo. Måhända kan vattnet härstamma från den lilla dalen vid S 10. I så fall skulle det 

vattnet strömma från S 10, till S 5 och därifrån lateralt längs åsen fram till F 12 och vidare 

därifrån mot F 10. Vilket är något långsökt. 
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Sammanfattning av gjorda undersökningar söder om Uppsala 

Huvudgrundvattenströmmen längs åsen får stora tillskott från Jumkilsåns- och Sävjaåns d.al

gångar. Det grundvattnet har en relativt hög total salthalt, tack vare de stora lerslätterna. Detta 

medför att huvudgrundvattenströmmen får en ökad salthalt fram till Övre Föret. Av H-värdena 

från Kungsängen kunde man utläsa hur dessa ökar från infiltrationsområdena fram till åsen, men i 

åsen var H-värdena lägre. l\Jedanföi~ Övre Föret sker ingen sådan nedgång av elektrolytiska led

ningsförrnågan i åsen. Detta innebär en utspädning av strömmen längs åsen. Det rör sig dock ej om · 

en utspädning från ytvattendrag. Nere vid Flottsu...:d har strömmen överlagrats med så mycket 

ytligt grundvatten att strömmen har nästan samma värde på totala salthalten som vad Fyrisåns 

vatten har. Dock är fördelningen av de olika kemiska komponenterna ej lika. 

En brist i de gjorda undersökningarna är, att vi inte vet något om H-värden eller vattenkemin i 

huvudgrundvattenströmmens bottenskikt. Det är ju den delen som har transporterats längst. De 

analyserade vattenproverna härstammar till största delen från ytligt grundvatten. En annan er

farenhet är, att vattnet rör sig i strömbanor, som orsakas av geologiska faktorer och densi

tetsskillnader. Även med mycket god omsättning vid de olika pr<;>vtagningsplatserna kommer 

proverna från olika strömbanor, vars sammansättning ofta torde vara olika. 

För att gardera sig mot sådan här påverkan måste man om möjligt slå ned ett rörgalleri tvärs 

över en grundvattenström. De enskilda rören måste slås ned ända till berget och perforeras från 

grundvattenytan ned till rörets underkant. På det sättet kan vattenprov tas från önskad nivå. 

Numera finns möjligheter att få mätceller för H-bestämningar installerade på önskade nivåer i 

rören och få alla data direkt registrerade på hålremsa. Remsan kan sedan köras in i en dator, som 

programmerats på lär;npligt sätt. 
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8. SAMMANFATTNING 

I Uppsalatrakten utförda geologiska undersökningar redovisas i några profiler. Fem av dessa är 

tvärprofiler genom Uppsalaåsen. De visar, att åsen uppenbar! igen följer en förkastning från Flott

sund i söder till Gamla Uppsala i norr. Å~e,ns kärna ligger på den mot öster vettande förkast-
1 

ningsbranten. Det har kunnat fastläggas dels genom borrningar, dels genom seismiska under-

sökningar. Dessa visar att ljudhasilgheten under grundvattenytan i årskärnan är 1700 - 1900 m/s. 

Den synliga åsryggen ligger längs själva bergryggen. Delta framträder mycket distinkt i profilen 

från Röbo tegelbruk. 

Färutom Uppsala- och Vattholmaåsarna finns i trakten spår av Jumkilsåsen. Denna ligger i 

Jumkilsåns dalgång. Tecken tyder på, att den är en biås dll Uppsalaåsen. Dess upprinnelse är ej 

helt klarlagd men torde ligga i området mellan Sandkällan och Galgbacken. Sandkällan skulle i så 

fall ligga i en lateral del av Jumkilsåsens äldsta del. 

I Sävjaåns dalgång har man vid sonderingar träffat på ett mycket hårt lager av mo. En möjlighet 

är att lagret kan vara av glacifluvialt ursprung och i så fall ha samband med de funna isälvs

avlagringarna sydsydost om Bergsbrunna samhälle. 

Av de uppgjorda geologiska profilerna framgår också, att åsens vattenförande lager står i 

hydraulisk förbindelse med de stora dalgångarna och de omgivande höjderna. Det innebär att de 

stora grundvattenströmmarnas infiltrationsområden ej är begränsade till åsarna. De omfattar 

istället betydande arealer. 

I Uppsalatrakten finns flera stora grundvattenströmmar. Den största går längs Uppsalaåsen från 

Ydingsbo i norr (35 km norr om Uppsala) till Kungshamn i söder. Det är sålunda en 45 km lång 

sammanhängande grundvattenström, som rinner mot söder. Givetvis får strömmen stora tillskott 

på vägen, som t.ex. de stora biflödena från Vattholmaåsen, Jumilsåns dalgång {Jumkilsåsen) och 

Sävjaåns dalgång. Längs de olika grundvattenströmmarna finns också många källor och vatten

täkter. Uppsalas kraftiga expansion har fört med sig ökande grundvattenuttag. Det medförde i sin 

tur att grundvattenstånden sjönk längs åsarna och många källor sinade. I mitten av 1960-talet blev 

avsänkningen så kraftig att den utgjorde en potentiell sättningsrisk på flera håll i staden. Som tur 

var hade staden redan i mitten av 1950-talet startat en infiltrationsanläggning för ytvatten vid 

Tunåsen. Denna anläggning har en stor grundvattenståndsförhöjande effekt söder om Faxan. 

Man har noterat grundvattenståndsförändringar under flera decennier och detta har huvud

sakligen skett längs åsarna. Det har då visat sig, att förändringarna är beroende av: nederbörden, 

temperaturen, vattenmagasinens storlek, de utpumpade vattenmängderna vid olika täkter och 

infiltrationsanläggningens kapacitet. 

Många utredningar har sökt lösa frågan om huvudgrundvattenströmmens storlek, varvid många 

olika värden har erhållits. Av vitalt intresse är i första hand att få veta den ur åsen eller dess 

omedelbara tillflöden uttagbara mängden grundvatten. Den utpumpade mängden får ej vara så 

stor, att vattenstånden går under de kritiska nivåer, då farliga sättningar kan börja. Grundvattnet 

får ej heller avsänkas så, att ytvatten med lätthet kan rinna in i grundvattenströmmarna. 

I samband med en provpumpning för ny vattentäkt i Sunnersta under hösten 1968 anpassades 

vattenuttaget så, att den sydgående huvudgrundvattenströmmen här praktiskt taget helt av-
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länkades in emot provpumpningsplatsen. Uttaget var 100 l/s. Om hänsyn tas till nederbörden och 

till den uppkomna magasinsförändringen under provpumpningsperioden blir det effektiva uttaget 

90 l/s. Vid den aktuella tiden på året är grundvattenstånden som lägst, varför vattenföringen är 

låg. 

De utpumpade vattenmängderna från stadens större täkter är kända sedan lång tid tillbaka. 

Förhållandet är det samma med infiltrationsanläggningens kapacitet. Med kännedom om låg

vattenföringen från vissa källor och flödande brunnar på Kungsängen går det att beräkna en 

minimiomsättning av grundvatten mellan Storvad och Flottsund. Den uttagbara vattenmängden ur 

grundvattenströmmarna är då 700 l/s. Av den siffran är minst 490 l/s naturligt grundvatten. 

När det genom marklagren perkolerande sjunkvattnet når grundvattenytan, lägger detta sig 

ovanpå grundvattnet. Detta nya grundvatten har en högre total salthalt än vad nederbörden har, 

men lägre än det underlagrande grundvattnet. Ju längre grundvattnet strömmar, ju mer salter tas 

upp från omgivande media, samtidigt som vattnet överlagras med nytt sjunkvatteri etc. Det 

innebär att ytligt grundvatten har låg total salthalt och är av mycket ungt datum, medan djupare 

beläget grundvatten har betydligt högre salthalt och är också äldre. 

Geologiska och hydrologiska faktorer medför att grundvattnet normalt rör sig i strömbanor. I 

närheten av vattentäkter kan strömbilden rubbas, varvid förändringar i det utpumpade vattnets 

kemi uppstår. Givetvis framträder också nederbördens långtidsvariationer. Sålunda minskar totala 

hårdheten under nederbördsrika år medan t.ex. NO; -~alten stiger. 

Grundvattnets kemiska förär.dringar från ytvatteninfiltrationen vid Tunåsen ned till Kungs

hamn redovisas i uppsatsen. Totala salthalten i grundvattnet ökar ända ned till Ulleråker/övre 

Föret, men därefter sjunker den ned mot Kungshamn. Totala salthalten ökar också från morän

höjderna, under lerslätterna och fram till huvudgrundvattenströmmen längs Uppsalaåsen. Sam

tidigt märks hur årstidernas inverkan på vattnet minskar allt efter avståndet från infiltra

tionsområdena. 
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9. TILLKÄNNAGIVANDEN 

På uppdrag av Uppsala stads gatukontor hade jag hand om vattentäktsundersökningar i Sun

nersta och deltog i liknande undersökningar i Vilanområdet. Häri ingick också att sammanställa de 

uppgifter som fanns över olika k;mmunala vattentäkter och vattenståndsmätningar som utförts i 

gatuk0ntorets regi under de två sista decennierna. 

Tack vare stort tillmötesgående från kommunala organ i Uppsala fick jag tillgång till prata· 

kollen från tidigare gjorda geologiska och vattenkemiska undersökningar. Uppsala stads gatu

kontcr har välvilligt bekostat utskrivning och tryckning av denna avhandling. 

Mindre anslag från "Främjande av cgraduer2de forskares vetenskapliga verksamhet" har gjort 

det möjligt för mig att driva ner observationsr2,ret Nåntuna W. Dessa anslag har också till viss del 

bekostat mina resor för insamlande av vattenprover som tagits under år 1969. 

Till sist vill jag framföra ett mer personligt tack till alla, som givit mig stöd och hjälp under 

arbetet med denna avhandling, detta tack innefattar såväl rådgivning, ideer~ analysarbete, ut

arbetande av skisser som språklig hjälp vid utskrivningen. 
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