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Referat
Prediktering av grundvattennivå i område utan grundvattenrör -
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Olof Lood

Myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har ett nationellt ansvar för att

övervaka Sveriges grundvattennivåer. Eftersom det inte är möjligt att få ett heltäckande

mätstationssystem måste grundvattennivån beräknas på vissa platser. Därför är det intressant

att undersöka sambandet mellan grundvattennivån och utvald geografisk information, så

kallade miljövariabler. På sikt kan maskininlärning komma att användas inom SGU för att

beräkna grundvattennivån och då kan en förstudie vara till stor hjälp. Examensarbetets syfte

är att genomföra en sådan förstudie genom att undersöka vilka miljövariabler som har störst

betydelse för grundvattennivån och kartlägga modellosäkerheter vid grundvattenprediktering.

Förstudien genomförs på sju områden inom SGUs grundvattennät där mätstationerna finns i

grupper likt kluster.

I förstudien används övervakad maskininlärning som i detta examensarbete innebär att

medianvärden på grundvattennivån och miljövariablerna används för att träna modellerna.

Med hjälp av statistisk data från modellerna kan prestandan utvärderas och justeringar göras.

Algoritmen som används heter Random Forest som skapar ett klassifikations- och

regressionsträd, vilket lär modellen att utifrån given indata fatta beslut som liknar männiksans

beslutfattande. Modellerna ställs upp i ArcGIS Pros verktyg Forest-based Classification and

Regression. På grund av områdenas geografiska spridning sätts flera separata modeller upp.

Resultatet visar att det är möjligt att prediktera grundvattennivån men betydelsen av de olika

miljövariablerna varierar mellan de sju undersökta områdena. Orsaken till detta lär vara

geografiska skillnader. Oftast har den absoluta höjden och markens lutningsriktning mycket

stor betydelse. Höjd- och avståndsskillnad till låg och hög genomsläpplig jord har större

betydelse än vad höjd- och avståndsskillnad har till medelhög genomsläpplig jord. Höjd- och

avståndsskillnad har större betydelse till större vattendrag än till mindre vattendrag.

Modellernas r2-värde är något låga men inom rimliga gränser för att vara hydrologiska

modeller. Standardfelen är oftast inom rimliga gränser. Osäkerheten har visats genom ett



90 %-igt konfidensintervall. Osäkerheterna ökar med ökat avstånd till mätstationerna och är

som högst vid hög altitud. Orsaken lär vara för få ingående observationer och för få

observationer på hög höjd. Nära mätstationer, bebyggelse och i dalgångar är osäkerheterna i

de flesta fallen inom rimliga gränser.

Nyckelord: grundvatten, grundvattennivå, modellering, ArcGIS, maskininlärning, Random

Forest, Forest-based Classification and Regression, Model Builder
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Abstract
Prediction of groundwater level in areas without measuring stations -

modeling in ArcGIS and investigation of different environmental variables importance

Olof Lood

The Swedish authority Geological Survey of Sweden (SGU) has a national responsibility to

oversee the groundwater levels. A national network of measurement stations has been

established to facilitate this. The density of measurement stations varies considerably. Since it

will never be feasible to cover the entire country with measurement stations, the groundwater

levels need to be computed in areas that are not in the near vicinity of a measurement station.

For that reason, it is of interest to investigate the correlation between the groundwater levels

and selected geographical information, so called environmental variables. In the future, SGU

may use machine learning to compute the groundwater levels. The focus of this master's

thesis is to study the importance of the environmental variables and model uncertainties in

order to determine if this is a feasible option for implementation on a national basis. The

study uses data from seven areas of the Groundwater network of SGU, where the measuring

stations are in clusters.

The pilot study uses a supervised machine learning method which in this case means that the

median groundwater levels and the environmental variables train the models. By evaluating

the model's statistical data output the performance can gradually be improved. The algorithm

used is called “Random Forest” and uses a classification and regression tree to learn how to

make decisions throughout a network of nodes, branches and leaves due to the input data.

The models are set up by the prediction tool “Forest-based Classification and Regression” in

ArcGIS Pro. Because the areas are geographically spread out, eight unique models are set up.

The results show that it’s possible to predict groundwater levels by using this method but that

the importance of the environmental variables varies between the different areas used in this

study. The cause of this may be due to geographical and topographical differences. Most

often, the absolute level over mean sea level and slope direction are the most important

variables. Planar and height distance differences to low and high permeable soils have

medium high importance while the distance differences to medium high permeable soils have

lower importance. Planar and height distance differences are more important to lakes and

large watercourses than to small watercourses and ditches.



The model’s r2-values are slightly low in theory but within reasonable limits to be a

hydrological model. The Standard Errors Estimate (SSE) are also in most cases within

reasonable limits. The uncertainty is displayed by a 90 % confidence interval. The

uncertainties increase with increased distance to measuring stations and become greatest at

high altitude. The cause of this may be due to having too few observations, especially in areas

with high altitude. The uncertainties are smaller close to the stations and in valleys.

Keywords: groundwater, groundwater level, modeling, ArcGIS, machine learning, Random

Forest, Forest-based Classification and Regression, Model Builder
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Koldioxidhalten i jordens atmosfär stiger långsamt och har gjort det sedan 1800-talets mitt.

Fram till 2008 hade den globala medeltemperaturen stigit med 0,7 grader Celsius. FN:s

klimatpanel IPCC har förutspått en global ökning av medeltemperaturen på 2–4 grader

Celcius under hela 2000-talet. I Sverige förväntas en större ökning av medeltemperaturen än

den globalt genomsnittliga. För en soldyrkare kan några extra grader kännas varmt

välkommet, men uppvärmningen kommer leda till mer regn och torka med påverkan på

dricksvattnets kvalitet och tillgång. Det är i dag oklart hur framtidens klimat kommer påverka

vårt grundvatten. Denna osäkerhet gör det viktigt att undersöka grundvattennivåerna och

förstå deras variation.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har som myndighet det nationella ansvaret att

övervaka svenska grundvattennivåer. I dag har SGU ett stort nät av stationer som är utspridda

i hela landet och som mäter avståndet från markytan ner till grundvattenytan. Nätet kommer

aldrig kunna täcka hela Sveriges yta. Mellan stationerna kommer grundvattennivån istället

behöva beräknas. I detta examensarbete har möjligheten att beräkna grundvattennivån utifrån

given geografisk information, så kallade miljövariabler, undersökts. I framtiden kan SGU

komma att använda maskininlärning, en typ av metod inom artificiell intelligens (AI). Innan

maskininlärningen kan användas är det till stor hjälp om en förstudie gjorts. Examensarbetets

syfte är att genomföra en sådan förstudie genom att undersöka vilka miljövariabler som har

störst betydelse för grundvattennivån och kartlägga modellosäkerheter vid

grundvattenprediktering. Förstudien genomförs på sju områden inom SGUs grundvattennät

där mätstationerna är tätt lokaliserade likt ett kluster.

I förstudien används den väl använda algoritmen Random Forest. En algoritm är en typ av

instruktion som ett program följer för att lösa en specifik uppgift. I detta projekt har Random

Forests uppgift varit att prediktera grundvattennivåer. Till Random Forest ges historiska

grundvattennivåer och utvalda miljövariabler. Algoritmen kommer sedan genom sin

intelligens att hitta samband och konstruera ett beslutsträd. Beslutsträdet fungerar likt

människans beslutsfattande. Modellen kommer därefter använda beslutsträdet för att

prediktera grundvattennivåerna i nya områden där inga mätstationer finns.



Förstudiens resultat visar att metoden är genomförbar och att grundvattennivåer på så sätt kan

predikteras. Betydelsen av de olika miljövariablerna skiljer sig mellan områdena och kan

förklaras av geografiska och topografiska skillnader. I de flesta fall kommer den absoluta

höjden och markens lutningsriktning ha stor betydelse. Avståndet och höjdskillnaden till

jordarter med hög och låg vattengenomsläpplighet kommer ha medelstor betydelse.

Avståndet och höjdskillnaden till jordarter med medelhög vattengenomsläpplighet har mindre

betydelse. Förstudien visar att avstånd till sjöar och större vattendrag har större betydelse än

avstånd till mindre åar och diken. Modellernas osäkerheter är höga i områden där det saknas

mätstationer och ökar med ökad höjd över havet. Nära bebyggelse är modellernas osäkerhet

låg och här kan grundvattennivån predikteras bättre.



Ordlista

artesiskt grundvatten: grundvatten från ett slutet grundvattenmagasin med högt tryck så att

tryckhöjden stiger ovanför magasinets övre gräns och ibland även markytan. Kan observeras i

ett observationsrör som genomskär det impermeabla jordlagret mellan markytan och det

slutna magasinet.

beroende variabel: variabel inom statistiska analysmetoder, betecknas oftast som Y, kallas

ibland för utfall.

Euclidean Distance: inbyggt verktyg i ArcGIS Pros verktygslåda Spatial Analyst Tools som

beräknar närmaste avstånd till en vald feature i plan över en yta.

feature: engelska, en filtyp inom GIS som innehåller en typ av rumslig representation, såsom

punkt, linje eller polygon.

Forest-based Classification and Regression: inbyggt verktyg i ArcGIS Pros verktygslåda

Spatial Statistics Tools som använder sig av algoritmen Random Forest för prediktion.

grundvatten: det vatten som helt och hållet fyller hålrum i berg och jord. Vattentrycket är

lika eller större än atmosfärstrycket.

grundvattennivå: även grundvattenstånd, grundvattenyta. Den punkt där den mättade zonen

möter den omättade zonen, i eller ovanför jorden. Portrycket är detsamma som rådande

atmosfäriskt tryck. Mäts i enheten m.

grundvattenmagasin: självständigt lager eller en överlagrad berg- eller sedimentdel som

komprimerar en eller flera geologiska formationer innehållande vatten under en viss

hydraulisk gradient.

hydraulisk konduktivitet: jordens egenskap, som beskriver hur lätt en vätska, vanligtvis

vatten, kan röra sig genom dess porutrymme. Produkt av permeabilitet och vätskans

egenskaper.



korrelationsanalys: statistisk analysmetod, tar ej hänsyn till vad som är X och Y eller orsak

och verkan, kan visa hur starkt samband som råder.

linje: en typ av feature som alltid skapar en linje mellan två eller flera punkter, representerar

ofta en centrumlinje av en väg eller vattendrag.

miljövariabel: det specifika dataunderlag som används för att modellera prediktionen av

grundvattennivån, t.ex. höjddata, lutningsdata, jordart eller avstånd till ytvatten.

mätpunkt: den punkt i jorden där mätningen exakt utförs genom en installerad mätare.

mätstation: plats där en eller flera mätpunkter med en eller flera mätare finns lokaliserat som

registrerar mätvärden på olika nivåer. Automatiskt eller manuell avläsning.

mättad zon: det område i marken där alla porer är fyllda med vatten och där grundvattnet

som regel förekommer. Den mättade zonen finns under den omättade zonen.

Near 3D: inbyggt verktyg i ArcGIS Pros verktygslåda 3D Analyst som hittar närmaste

feature från vald punkt. Sammanställer data i tabellform, t.ex. avståndet till hittad feature,

positionen för hittad feature, höjdskillnad till hittad feature.

omättad zon: det område i marken där porerna delvis är fyllda med vatten och delvis fyllda

med luft. Zonen finns som regel mellan markytan och grundvattenytan.

permeabilitet: genomsläpplighet. Ämnesspecifikt värde på den genomsläppande förmågan

hos ett poröst medium, oftast jordart. Sand- och lerjordar har exempelvis hög respektive låg

genomsläpplighet.

polygon: en typ av feature som kan bilda olika geometriska former, t.ex. cirklar, rektanglar.

Dessa kan i sin tur representera verkliga företeelser i naturen, t.ex. en sjö, vattendrag eller ett

område med en viss jordart.



punkt: en typ av feature som representeras som ett punktobjekt.

raster: en matris av celler (eller pixlar) som sitter organiserade i ett rutnät i kolumner och

rader. Varje cell representerar information i form av data, t.ex. temperatur eller höjd över

havet. Raster kan även vara flygfoton, digitala bilder eller skannade kartor.

Random Forest: Leo Breimans algoritm som kan används inom maskininlärning för

prediktion.

regressionsanalys: statistisk analysmetod, tar hänsyn till oberoende variabeln X och

beroende variabeln Y, kan visa på hur starkt samband som råder samt användas vid

prediktering.

slutet grundvattenmagasin: se grundvattenmagasin, även med ett tätt överlagrade lager

ovanpå.

oberoende variabel: variabel inom statistiska analysmetoder, betecknas oftast som X, kallas

ibland för prediktor i prediktionssammanhang.

öppet grundvattenmagasin: se grundvattenmagasin, även med en koppling direkt till

atmosfären med grundvattenytan och grundvattenzonens övre gräns i samma nivå utan att

överlagras av att tätande lager.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Jordens koldioxidhalt i atmosfären har långsamt ökat sedan 1800-talets mitt och fram till

2008 hade medeltemperaturen stigit med 0,7 °C (Naturvårdsverket 2008). Den senaste tiden

har det blivit alltmer viktigt att ställa om mot en hållbar utveckling. En hållbar utveckling

definieras som en utveckling som uppfyller människors nuvarande behov utan att äventyra

möjligheterna för framtida generationers behov (Brundtland 1987). Brundtlandrapporten

betonar på så sätt att människan är utvald till att förvalta planeten på bästa sätt och att

människan har ett ansvar att inte slösa med resurser. Hur ska människan kunna leva ännu mer

hållbart i framtiden när människans behov ständigt ökar?

FNs klimatpanel IPCC har länge förutspått en global ökning av medeltemperaturen på 2–4 °C

under hela 2000-talet, vilket bland annat kommer få stora landisar att smälta och ge ökade

havsnivåer. I Sverige förväntas medeltemperaturen öka mer än den globalt genomsnittliga

(Naturvårdsverket 2008). Detta kommer att leda till både ökad nederbörd och torka med

konsekvenser på dricksvattnets kvalitet och tillgång. Den ökande nederbördsmängden kan ge

mer grundvatten i de norra delarna av landet medan de södra delarna riskerar att få lägre

nivåer (Sundén et al. 2010). Denna osäkerhet gör det extra viktigt att undersöka och mäta

grundvattennivåerna och förstå deras variation.

1.2 Problembeskrivning
Myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har nationellt ansvar för att

övervaka Sveriges grundvattennivåer. Sedan 1960-talet används mätstationer i det så kallade

Grundvattennätet, som består av rör som är nedborrade i både jord och berg, för att samla in

mätdata. Syftet med mätserien är att undersöka och dokumentera variationer i tid och rum när

det kommer till grundvattnets nivå och kvalitet.

I Sverige är antalet mätstationer för grundvatten fortfarande litet utifrån landets yta och

hydrogeologiska variation. Dessutom är fördelningen ojämn; i vissa områden är de glest

fördelade och i andra område är de samlade likt kluster, vilket möjliggör fördjupade analyser.

Dock kommer det aldrig vara möjligt att få ett heltäckande mätstationssystem. Istället måste

grundvattennivån beräknas för att det ska vara möjligt att prediktera nivån på platser utanför
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mätstationsområden. Därför blir det intressant att undersöka sambandet mellan utvald

geografisk information och grundvattennivån. Med hjälp av detta samband skulle

grundvattennivån kunna predikteras.

1.3 Syfte
På sikt kan maskininlärning komma att användas inom SGU för att beräkna grundvattennivån

över hela Sverige. Innan en rikstäckande eller regional maskininlärning används är det till

stor fördel att viktiga miljövariabler till inlärningen analyseras genom en förstudie. Syftet

med detta examensarbete är att göra en sådan förstudie genom att bland annat undersöka

vilka miljövariabler som har störst påverkan på grundvattennivån på olika platser. I förstudien

kommer viktiga parametrar och strategier att utvärderas genom analys av statistiska data efter

genomförd modellering av grundvattennivån. På så sätt kommer det vara möjligt att

undersöka hur väl grundvattennivåer kan predikteras och vilka osäkerheter som råder.

Modelleringen kommer ske med hjälp av maskininlärning och algoritmen Random Forest.

1.4 Frågeställningar
- Vilka miljövariabler kommer att ha stor respektive liten betydelse för

grundvattennivån?

- Hur väl kan grundvattennivåer predikteras baserat på geografisk information?

- Var kommer osäkerheterna bli som störst vid prediktering av grundvattennivåerna?

1.5 Avgränsningar
I detta examensarbete har följande sju områden i SGUs grundvattennät valts ut: Kungsbacka,

Kungälv, Lerum, Tiveden, Vaxholm, Torpshammar och Lappträsket. Områdena ligger i olika

delar av Sverige där mätstationerna finns samlade likt kluster. Endast stationer som mäter

grundvattennivåer i jord och i små magasin analyseras. Alla historiska observationer har

bildat ett medianvärde på grundvattennivån i varje mätstation. Predikteringen ger på så sätt en

tidsoberoende median på grundvattennivån i enheten meter under markytan. Modellen

kommer att sättas upp i ArcGIS Pro.

1.6 Tidigare forskning
Till detta projekt har en större avhandling som behandlat prediktering av grundvattennivåer

varit av intresse (Haaf 2020). Ezra Haaf vid Göteborgs universitet har undersökt om det är

2



möjligt att förutspå grundvattennivåer med fokus på dess dynamik i ett område där det inte

bedrivs mätning, med hjälp av mätresultat från omkringliggande mätstationer. Till skillnad

från detta examensarbete har en ingående variabel alltså varit ett närliggande mätvärde. Haafs

avhandling är uppdelad i fem olika delar, där varje del har ett specifikt undersökningsområde.

Del fyra har gett mest inspiration till detta examensarbete. Där undersöks grundvattnets

dynamiska skillnader genom att temporära klimatologiska variabler eller geologiska och

hydrogeologiska variabler används. Slutsatsen är att de geologiska och hydrogeologiska

parametrarna har tydligast koppling till grundvattnets dynamik (Haaf 2020). Därför kommer

geologiska och hydrologiska parametrar att testas men utifrån ett tidsoberoende

icke-dynamiskt perspektiv i detta examensarbete.
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2. Teori

2.1 Jordmateriallära och geologi
För att kunna förutspå grundvattnets nivå är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för

den teori som ligger till grund för jordmaterialläran. I följande avsnitt behandlas

klassificeringar av jord och teorier för några intressanta typjordar i det svenska landskapet.

2.1.1 Jords klassificering
Indelningen av jord sker huvudsakligen utifrån dess kornstorlek (Eriksson et al. 2011).

Utöver detta kan jord även indelas utifrån exempelvis organisk halt, bildningssätt,

tjälfarlighet, konsistens (Axelsson & Mattsson 2016) eller genomsläppande förmåga.

Atterbergskalan skapades av den svenske kemisten och geologen Albert Atterberg år 1908

och baseras på logaritmiska gränser som är tiomultiplar av 2 och 6 mm som utgör diametern i

jordens korn som i sin tur antas vara sfäriska (Eriksson et al. 2011). Svenska geotekniska

föreningens (SGFs) laboratoriekommitté har sedan bearbetat skalan genom att sten och grus

klassgränser har justerats och klasserna sand, mo och mjäla blivit sand och silt och block

(Eriksson et al. 2011). SGU använder i dag SGFs bearbetade klassindelning, se Tabell 1.

Tabell 1. Klassindelning av jord utifrån kornstorlek och hållfasthet enligt SGF:s bearbetade

indelning. Engraderade jordarter. (Eriksson et al. 2011; Axelsson & Mattsson 2016)

Hållfasthets-
typ

Fraktionsgrupp Fraktion Beteckning Under-
fraktion

Fraktions-
gränser (mm)

Hydraulisk
konduktivitet (m/s)

Friktionsjord Mycket grov jord Block Bl (Bo) Stora block > 630 -

Block > 200-630 -

Sten St (Co) - > 63-200 -

Grovjord Grus Gr (Gr) Grovgrus > 20-63 -

Mellangrus > 6,3-20 -

Fingrus > 2-6,3 10-1-10-3

Sand Sa (Sa) Grovsand > 0,63-2,0 10-2-10-4

Mellansand > 0,2-0,63 10-3-10-5

Finsand > 0,063-0,2 10-4-10-6

Mellanjord Finjord Silt Si (Si) Grovsilt > 0,02-0,063 10-5-10-8

Mellansilt > 0,0063-0,02 10-7-10-9

Finsilt 0,002-0,0063 10-8-10-10

Kohesionsjord Ler Le (Cl) - < 0,002 < 10-9
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Som framgår av Tabell 1 varierar den hydrauliska konduktiviteten mellan de olika

fraktionsgrupperna. Exempelvis har lerjordar mycket låg genomsläpplighet och fungerar som

ett tätande lager mellan grundvattenmagasin. Om jorden dessutom är tätt packad minskar den

hydrauliska konduktiviteten ytterligare (Eriksson et al. 2011; Grip & Rodhe 2016). I Tabell 2

sammanställs ovan nämnda engraderade jordarter och även flergraderade jordarter utifrån

deras genomsläppande förmåga. Klassificeringen är gjord av SGU med inspiration från

Larsson (2008) för att det ska vara enkelt att få en uppskattning av jordens genomsläppande

förmåga.

Tabell 2. Klassificering av jordarter utifrån deras genomsläppande förmåga. (Larsson 2008)

Jordart Permeabilitet (m/s) Klass, genomsläpplighet

Moräner (månggraderad jord)

grusig morän 10-5-10-7 3 Hög

sandig morän 10-6-10-8 2 Medelhög

siltig morän 10-7-10-9 2 Medelhög

lerig morän 10-8-10-10 1 Låg

moränlera 10-9-10-11 1 Låg

Sediment (engraderad jord)

fingrus 10-1-10-3 3 Hög

grovsand 10-2-10-4 3 Hög

mellansand 10-3-10-5 3 Hög

finsand 10-4-10-6 2-3 Hög/Medelhög

grovsilt 10-5-10-7 2 Medelhög

mellansilt-finsilt 10-6-10-8 1 Låg

lera < 10-9 1 Låg

2.1.2 Särskilda egenskaper hos jordar
Friktionsjord

Friktionsjordar har en hög genomsläppande förmåga och kännetecknas av att friktionskrafter

bygger upp hållfastheten mellan kornen i jorden. Storleken på krafterna och hållfastheten

minskar om jorden befinner sig under grundvattenytan. När en torr friktionsjord silas ut

bildas en jordhög. Jordhögens rasvinkeln är ett mått på friktionjordens stabilitet. (SGI 2020)

5



Kohesionsjord

I en kohesionsjord verkar utöver friktionskrafter även kohesionskrafter, som utgörs av

molekylärt bindande krafter mellan mycket små partiklar (SGI 2020). Lerjordar, som är ett

exempel på kohesionsjordar, kan på så sätt hållas samman i stora stycken trots att de glider

iväg och bilda skred (SGI 2020) En jordart som innehåller mer än 15 % ler kallas lera. På

grund av lerjordars höga porositet kan de hålla mycket vatten (Eriksson et al. 2011) trots att

det har en låg hydraulisk konduktivitet. Vattnet binds då till linsformade partikelytor och

skapar starka adsorptiva och kapillära krafter (Eriksson et al. 2011).

Morän

Morän innehåller en stor mängd olika kornstorlekar och blir på så sätt en osorterad och

flergraderad jordart med genomsläppande egenskaper som liknar både friktions- och

kohesionsjordar. Moränen, som täcker 75 % av Sveriges yta, är den vanligaste jordarten i

landet och avsattes direkt vid den senaste inlandsisen (Axelsson & Mattsson 2016). En bra

tumregel är att ju mer rundat utseende materialet har desto längre sträcka har det

transporterats. Moränen har sällan transporterats långa sträckor och består därför av den

lokala berg- och mineralsammansättningen på platsen (Axelsson & Mattsson 2016).

Exempelvis består moränen i urbergsområden av krossat granit och gnejs och har ett kantigt

eller kantavrundat utseende. Moränen, som ofta ligger direkt på urberget (Eriksson et al.

2011), kan variera i mäktighet från decimeter till flera hundra meter och består till största del

av fraktionerna mellansand till grovsilt (Axelsson & Mattsson 2016). Oftast överlagras den

av lera i framförallt dalgångar.

I det svenska landskapet finns flera ytformer som härstammar från inlandsisens avsmältning.

Ändmoräner är ryggar som bildats vinkelrätt mot isens rörelseriktning och finns i synnerhet

under den högsta kustlinjen, som är den högsta nivån som Östersjön haft sedan inlandsisen

smälte (Axelsson & Mattsson 2016). Rullstensåsar och glacial lera är exempel på

isälvsavlagringar. Isälvarna har bildat Sveriges rullstensåsar som består av rundat och grövre

material. I den bortre delen av isälvsdeltat avsattes den glaciala leran som består av fint

material (Axelsson & Mattsson 2016).
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2.2 Hydrologi
För att kunna förutspå grundvattnets nivå är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för

teorin bakom grundvattnets uppkomst, bildning och vad som påverkar dess förändring med

tiden. I detta avsnitt kommer denna teori att redovisas övergripande.

2.2.1 Det hydrologiska kretsloppet
Grundvattnet utgör en viktig del i det hydrologiska kretsloppet där solen är drivkraften

(SMHI 2021). Andra komponenter i kretsloppet är nederbörd, avrinning och avdunstning

men även grundvattenbildning och grundvattenströmning, vilket illustreras i Figur 1.

Figur 1. Det hydrologiska kretsloppet. Figur bearbetad från SMHI (2021).

När vattenånga stiger uppåt i atmosfären avkyls den och bildar droppar av vatten, så kallad

kondensation (SMHI 2021). När dropparna är tillräckligt tunga faller de ner som regn, dagg,

snö eller hagel, vilket styrs av de meteorologiska förhållandena (Grip & Rodhe 2016).

Nederbörden når sedan marken eller haven där den delvis samlas i ytvatten och delvis

avdunstar. Avdunstning kan ske genom energiflödena evaporation från våta mark- och

vattenytor (Hillel 1998; Grip & Rodhe 2016; SMHI 2021), genom transpiration från

växternas klyvöppningar (Hillel 1998; Grip & Rodhe 2016; SMHI 2021) eller genom

sublimation från is och snö (Knutsson & Morfeldt 2002). Delflödena evaporation och

transpiration kallas tillsammans för evapotranspiration (Hillel 1998; Grip & Rodhe 2016;

SMHI 2021). Ytavrinning kan ske genom två olika processer. Mättad ytavrinning sker när
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marken är fullständigt vattenmättad och hortonsk ytavrinning sker när infiltrationskapaciteten

överskridits trots att marken i teorin kan ta emot mer vatten (Hiscock & Bense 2014; Grip &

Rodhe 2016). Övrigt vatten som inte avrinner eller avdunstar kommer att infiltrera, perkolera

och skapa grundvattenbildning.

2.2.2 Definitionen av grundvatten
Grundvatten är det vatten i den del av berggrunden eller jorden som helt och hållet fylls ut av

vatten (SMHI 2020; SGU u.å.) och har ett tryck som är större eller lika med det atmosfäriska

trycket (Tremblay 1990). Grundvattnets strömning drivs av tryck- och gravitationskrafter, där

de drivande krafterna balanseras av uppkomna friktionskrafter från strömningen (Grip &

Rodhe 2016). I en typisk sandjord, som har låg vattenhållande förmåga, är grundvattenytan

den nivå där den vattenmättade zonen övergår till den omättade zonen. I en lerjord kan

grundvattenytan befinna sig under gränsen mellan mättad och omättad zon. Detta på grund av

att lerans höga vattenhållande förmåga gör att jorden kan hålla en stor mängd vatten trots att

den befinner sig ovanför grundvattenytan.

2.2.3 Grundvattenbildning
När regn infiltrerar i marken, perkolerar genom den omättade zonen och fyller på ett magasin

sker grundvattenbildning (SGU 2019). Grundvattenbildningen kan beräknas när vissa

variabler är kända och vid vissa antaganden. Dessa variabler är nettonederbörden Pnetto,

evapotranspiration ET, avrinningen R och förändringen av lagringen S.

Grundvattenbildningen antas ofta vara lika stor som nettonederbörden på grund av den

generellt sett goda infiltrationsförmågan i svenska jordar (Eveborn et al. 2017).

Grundvattenbildningen beräknas genom följande vattenbalansekvation (Grip & Rodhe 2016):

Pnetto = ET + R + ΔS (1)

Figur 2 illustrerar medelnettonederbörden i Sverige. Sett över en längre tidsperiod är

nettonederbörden Pnetto detsamma som grundvattenbildningen i inströmningsområden då

ingen ytavrinning förekommer (SGU 2019). Ett inströmningsområde kännetecknas av en

avtagande totalpotential med djupet och har på så sätt en nedåtriktad flödeskomponent (Grip

& Rodhe 2016). I utströmningsområden, där det ständigt råder mättade förhållanden, sker

ingen grundvattenbildning (SGU 2019). På motsvarande sätt som vid inströmningsområden
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kännetecknas ett utströmningsområde av en flödeskomponent riktad ut ur grundvattenzonen

(Grip & Rodhe 2016). Enligt Grip & Rhode (2016) följer grundvattenytan mestadels

markytan i svensk moränmark och har sin lägsta del i vattendragens ytor. Enligt fysikaliska

strömningsprinciper för grundvatten innebär detta att grundvattenflödet går från hög till låg

terräng (Grip & Rodhe 2016). Intermediära områden kan växla mellan att vara ett

inströmningsområde och ett utströmningsområde (SGU 2019). Vid exempelvis höga

grundvattennivåer växlar de till att tillfälligt bli utströmningsområden (Knutsson & Morfeldt

2002). På motsvarande sätt blir de tillfälligt inströmningsområden vid låga grundvattennivåer.

På detta sätt sker ingen grundvattenbildning i intermediära områden över en längre tid.

Teoretiskt sett sker grundvattenbildningen bara om fältkapaciteten överskrids (Grip & Rodhe

2016) men i praktiken behöver jorden bara vara fuktig längs med vattnets strömningsväg

(Knutsson & Morfeldt 2002). Fältkapacitet är ett mått på hur mycket vatten en jord kan hålla

genom adsorption och kapillära krafter innan vattnet perkolerar till grundvattnet (Grip &

Rodhe 2016).

Figur 2. Den årliga medelnettonederbörden Pnetto i Sverige för perioden 1961–1990. Data

kommer från SMHI. (SGU 2013)
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2.2.4 Grundvattenmagasin
Ett grundvattenmagasin är ett självständigt lager eller en överlagrad berg- eller sedimentdel

som komprimerar en eller flera geologiska formationer innehållande vatten under en viss

hydraulisk gradient (Hiscock & Bense 2014). I ett öppet grundvattenmagasin, som är den

mest vanliga grundvattenförekomsten, är grundvattenytan och grundvattenzonens övre gräns i

samma nivå (Grip & Rodhe 2016). Här motsvarar trycknivån atmosfärens tryck. Ett slutet

grundvattenmagasin är exempelvis en sandjord under en lerjord, som i sin tur fungerar som

ett tätande lock ovanpå. Jämfört med det atmosfäriska trycket har sanden ett övertryck i

grundvattnet. Detta kommer att visa sig genom en undersökning av tryckhöjden i ett

observationsrör som i detta fall kommer stå högre än leran och oftast även markytan, vilket

kallas artesiskt grundvatten (Tremblay 1990; Grip & Rodhe 2016).

Stora grundvattenmagasin, exempelvis isälvsavlagringar såsom rullstensåsar, brukar har

långsamma nivåförändringar över lång tid och kallas således för långsamreagerande

grundvattenmagasin (Vikberg et al. 2015). Dessa magasin kan enligt Vikberg et al. (2015)

användas för den allmänna vattenförsörjningen och bidra med vatten till städer. De påverkas

mindre av årstidsvariationer men kan påverkas av mellanårsvariationer (Vikberg et al. 2015).

Fluktuationerna över flera år kan vara flera meter men under ett och samma år endast några få

decimeter (Ojala et al. 2007). Se grafen “Isälvsavlagring (Motala)” i Figur 3 för exempel.

I små snabbreagerande grundvattenmagasin, exempelvis morän eller berg, kan

grundvattennivån variera med upp till flera meter under ett och samma år (Knutsson &

Morfeldt 2002). I dessa magasin har växters rotupptag stor påverkan och det är där många

brunnar finns installerade (Vikberg et al. 2015). På grund av magasinens snabba respons

påverkas de lätt av nederbörd, avdunstning men även av torka (Vikberg et al. 2015). Se

grafen “Morän (Motala)” i Figur 3 för exempel.

2.2.5 Grundvattenregimer
Grundvattenbildningen i både stora och små magasin kan beskrivas med olika regimkurvor

som förklarar grundvattenbildningens årstidsvariation. I Figur 3 visas variationsmönstret över

tiden 1981–2010 i små magasin i Sverige.
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Figur 3. Grundvattenregimer över Sverige under åren 1981–2010. Illustrationen gäller små

grundvattenmagasin. (SGU 2013)

På väst-, syd- och ostkusten sker den största grundvattenbildningen från december till juni

(gul färg). Regimen från Smålands inland till Mellansverige har ett maximum på våren och

minimum kring sensommaren och hösten (ljusblå färg). Notera att stora delar av Norrlands

inland inklusive Dalarna och norra Värmland har två maximum: ett i samband med

snösmältning och ett i samband med höstregnen innan tjälen lägger sig (lila färg).

Grundvattenbildningen i norra Norrlands inland har ett maximum under snösmältningen (blå

färg). Vid jämförelse med tidigare regimkartor från 1976 har det blå området minskat i yta

från att tidigare varit det största regimområdet i Sverige.

2.2.6 Variationer i grundvattnet
Variationer i grundvattnet genom naturliga processer

Grundvattennivån fluktuerar under året vilket bland annat beror på markens hydrauliska

konduktivitet, grundvattenmagasinets storlek, den omättade zonens storlek, väder och klimat.

Till exempel kan klimatstyrda processer som North atlantic oscillation (NAO) påverka
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nivåerna under en flerårsperiod (Svensson 1984). Generellt visar grundvattennivån på större

fluktuationer i tätare jordarter och det motsatta i genomsläppliga jordarter (Tremblay 1990). I

stora drag kommer snösmältning och tjällossning på våren att ge ökade grundvattennivåer.

Vanligtvis sjunker grundvattenytan under sommar, sensommar och höst, då det vanligtvis är

som lägst nettonederbörd. Dock är skillnaderna stora i olika delar av Sverige.

Variationer i grundvattnet genom störningar

Utöver detta kan det göras ingrepp i landskapet som påverkar grundvattennivåerna,

exempelvis genom mänsklig påverkan enligt Huggenberger & Epting (2011). Genom att

upprätta en ny byggnad i en urban miljö kan grundvattenregimen lokalt förändras genom

markförträngning och hydraulisk förändring (Huggenberger & Epting 2011). I storstäderna

finns problemet med att bygga under mark, schakta och spränga fram bergrum (SGU 2013)

samt att anlägga flertalet hårdgjorda ytor. Här sker även stora vattenuttag som går till

vattenförsörjningen. Eftersom svenska städernas befolkning ökar och förtätas (SCB 2015)

tycks problemet bara tillta. Grundvattenbildningen på landsbygden påverkas exempelvis

genom större avvattningsprojekt av skogsmark, våtmark eller jordbruksmark genom

dränering alternativt etablering eller avverkning av skog (Knutsson & Morfeldt 2002).

Ovan nämnda kända störningar är befintliga men det råder en osäkerhet i framtidens

störningar. Modeller för framtidens klimat finns i flera varianter. Det hydrologiska

kretsloppet är utan tvekan hotat och troligtvis kommer fuktigheten att öka i atmosfären (Haile

et al. 2020). Haile et al. (2020) hävdar att de områden som i dag är fuktiga kommer att bli

mer fuktiga och de torra områdena kommer att bli mer torra - klimatet och vädret kommer

helt enkelt bli mera extremt. Enligt en rapport från 2010 kommer grundvattenbildningen

genom modellering i framtiden att påverkas genom framtidens klimatförändringar (Allen et

al. 2010). Vissa modeller visar på en ökning och andra på en minskning, vilket tyder på

framtidens osäkerheter.
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2.3 Grundvattennätets tidsserier
SGU övervakar Sveriges grundvattennivåer och har gjort det sedan 1966. Stationerna som

ingår i Grundvattennätet utgörs av rör som både är borrade ner i berg eller i jord. Mätseriens

syfte är att studera variationer över tid både när det kommer till grundvattnets nivå och

kvalitet. Denna information är intressant för exempelvis miljöövervakning, resursberäkningar

och andra framtidsprognoser. Historiskt mättes nivåerna manuellt en till två gånger per

månad med ett klucklod men har de senaste åren börjat ersättas av automatiserade

mätstationer. I de automatiska stationerna används istället en tryckgivare som registrerar

vattentrycket som kan omräknas till grundvattennivån. Mätningarna sker flera gånger per

dygn och data skickas till SGU där det publiceras. (SGU 2020)

Mätstationerna som SGU använder sig utav är generellt lokaliserade där liten mänsklig

aktivitet sker. Detta betyder att områden nära reglerade vattendrag, uttagsbrunnar, bergrum

eller bevattning-, avvattning- eller dräneringsområden undviks. Den enkla anledningen är att

mätningarna ska minimera osäkra faktorer för att ge en så god och aktuell situationsbild över

grundvattnet som möjligt. (SGU 2020)

2018 omfattade Grundvattennätet upp till 300 mätstationer fördelade över Sveriges yta där de

flesta ägs av SGU. Dessa var då indelade i 80 begränsade områden för att på vissa utvalda

platser skapa mer detaljerade undersökningar. Sedan en regeringssatsning från 2018 till 2020

kommer nätet byggas ut till att inneha mer än 500 automatiska mätstationer i mer än 200

områden. Trots det är Sverige för stort för att installera mätstationer över hela ytan. Som

kompletterande åtgärd gör SGU beräkningar av de relativa grundvattennivåerna där det

saknas stationer. (SGU 2020)
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2.4 Statistiska analysmetoder
I projektet användes statistiska metoder för att analysera korrelationen mellan

grundvattennivån och de olika miljövariablerna. Avsnittet beskriver grundläggande statistisk

teori där korrelations- och regressionsanalys tas upp.

2.4.1 Korrelationsanalys
Råder det ett samband mellan två kontinuerliga variabler kan detta samband beskrivas genom

korrelationsanalys. Här finns två viktiga förutsättningar: observationerna ska kunna ordnas i

par och att sambandet är linjärt. Genom analysen beräknas r-värdet, som talar om hur pass

starkt sambandet mellan de två variablerna är. Analysen tar inte hänsyn till vilken som är den

beroende variabeln X eller den oberoende variabeln Y, vilket oftast inte ens går att veta. Med

andra ord tas ingen hänsyn till orsaken och verkan. Tabell 3 visar olika typexempel på

samband, där r-värdet är ett exempel och ej beräknat. (Grandin 2012)

Tabell 3. Sex enkla typexempel på tolkning och samband vid korrelationsanalys.

a) b) c) d) e) f)

Perfekt positivt
samband

Perfekt negativt
samband

Starkt positivt
samband

Starkt negativt
samband

Icke-linjärt
samband

Inget samband

r = 1,0 r = -1,0 r = 0,75 r = -0,75 Korrelation ej
lämplig

r = 0

2.4.2 Regressionsanalys
Regression kan till skillnad från korrelation användas för att studera fler än två variabler. Det

går att studera variablernas samband, sambandets styrka och att använda prediktering. Att

prediktera innebär att förutspå en variabels okända värde utifrån ett känt värde på en eller

oftast flera kända variabler. Vid regressionsanalys är den ena variabeln beroende, Y, och den

andra oberoende, X. Prediktorn X kommer på så sätt att användas för att förutspå utfallet Y.

(Alm & Britton 2008; Grandin 2012)
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En enkel tvådimensionell regression mellan den beroende variabeln Y och den oberoende

variabeln X kan beskrivas enligt följande formel:

Y’ = β0 + β1 X (2)

där Y’ är det predikterade utfallet, β0 är interceptet och β1 är koefficienten för prediktorn X.

Syftet med detta är att anpassa en rät linje som representerar sambandet mellan prediktorn X

och utfallet Y’. Är inte linjen rät kan transformationer skapa linjäritet. Ett exempel på en

regressionslinje illustreras i Figur 4.

Figur 4. Enkel regressionslinje med tillhörande ekvation och r2-värde.

När det gäller regressionsanalys är en viktig del självaste beräkningen av regressionslinjen.

Till detta finns metoden Ordinary Least Squares (OLS) som bygger på att minimera

kvadratsumman SSE av felen mellan prediktion och observation (Grabs 2020), se Figur 4.

Metoden bygger på att trendlinjen justeras tills minsta möjliga SSE uppnås. SSE beräknas

genom följande summa:

SSE = Σn
i=0 (Yi-Y’i)2 = Σn

i=0 εi
2 (3)

där Y är det observerade värdet, Y’ det predikterade värdet och ε är residualfelet i punkten i.
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För att skatta styrkan i hela modellen är koefficienten r2 vanligt förekommande (Alm &

Britton 2008; Grabs 2020). Denna beräknas genom följande formel:

r2 = SSY’/SSY = Σn
i=0 y’i

2/Σn
i=0 yi

2 = Σn
i=0 (Y’i-Ȳ’)2/Σn

i=0 (Yi-Ȳ)2 (4)

där y’ är differensen från predikterat värde Y’ och prediktionens medelvärde Ȳ’ i punkten i.

Värdet r2 = 1 kännetecknar en helt perfekt regression medan lägre värden visar på sämre

regression. När det gäller naturvetenskap och hydrologiska experiment kan r2-värden ner mot

0,3 räknas som goda samband (Grabs 2020). Ett exempel på r2 illustreras i Figur 4.

Standardfelet, Standard Error Estimate (SEE), visar på spridningen kring regressionslinjen.

Det är ett mått på noggrannheten av Y och ger en indikation på osäkerheten i prediktionen Y’

(Grabs 2020). SEE kan beräknas enligt följande formel:

SEE = √(SSE/df) (5)

där df är antal frihetsgrader vilket beräknas genom att subtrahera antalet oberoende

observationer från antalet estimerade parametrar, vilket oftast är två dvs. X och Y.

Genom ett konfidensintervall anges en skattnings precision av ett stickprovs medelvärde

(Alm & Britton 2008). För att beräkna intervallet bestäms först en konfidensnivå. Nivån är

oftast 95 %, men kan också vara 99 eller 90 %. Vid exempelvis ett 90 %-igt

konfidensintervall kommer konfidensintervallet i minst 90 av 100 fall att anta det sanna

värdet. Konfidensintervall kan användas för att se hur stor spridningen är (Grandin 2012) och

blir på så sätt ett mått på osäkerheten i skattningen.

Hittills har endast regression i två dimensioner med endast en prediktor behandlats. Oftast vid

prediktion används fler än en prediktor och därigenom används multipel regression (Alm &

Britton 2008; Grandin 2012). Det fungerar på samma sätt som tvådimensionell regressionen

men istället för att anpassa en regressionslinje anpassas ett regressionsplan (Alm & Britton

2008; Grandin 2012). Ekvationen för regression i n + 1 dimensioner blir följande:

Y’ = β0 + β1 X1 + β2 X2 + ... + βn Xn (6)
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2.5 Prediktioner med hjälp av maskininlärning
Följande avsnitt beskriver grundläggande teori för programmering och maskininlärning som

kan användas vid prediktering. Här redogörs principerna bakom klassifikations- och

regressionsträd, bagging och avslutningsvis algoritmen Random Forest.

2.5.1 Maskininlärning och dess grunder
Under den senaste tiden har klassisk regressionsanalys fått konkurrens av maskininlärning.

Maskininlärning har sin uppbyggnad i en kombination av programmering och matematik med

syftet att lära maskiner att hantera olika problem utan att ha specifikt programmerats för att

för just det problemet (Chollet & Allaire 2018). Under 1990-talet hade maskininlärning en

otrolig framväxt och växer fortfarande fort. Maskininlärning utgör kärnan i ramverket som

kallas för artificiell intelligens (AI), vilket betyder att maskinerna i sig inte är intelligenta

utan att de snabbt hittar gemensamma mönster i större datamängder tack vare algoritmer

(Chollet & Allaire 2018). Till skillnad från vanlig programmering där regler och data skickas

in och lösningar kommer ut innebär maskininlärning att programmet själv lär sig att sätta

egna regler genom att få data och lösningarna (Chollet & Allaire 2018). Detta illustreras i

Figur 5.

Figur 5. Skillnaden mellan klassisk programmering och maskininlärning. Figur bearbetad

från Chollet & Allaire (2018).

I projektet används övervakad inlärning, vilket kräver att lösningar skickas in vid

modellinlärningen (Soon et al. 2001). Som motsats till övervakad inlärning finns även

oövervakad inlärning vilket betyder att lösningen inte finns och därmed har inte modellen

något att lära av (Soon et al. 2001).
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2.5.2 Klassifikations- och regressionsträd
En populär metod inom maskininlärning är att använda ett klassifikations- och

regressionsträd, se Figur 6. Syftet med klassifikations- och regressionsträd är att lära sig vilka

beslut som ska fattas längs ett träds väg beroende på given indata. Metoden kan använda både

kontinuerliga och kategoriska variabler och kan likställas vid klassisk regression.

Trädet är organiserat i noder, grenar och löv. Vid varje nod besvaras en fråga som har två

svar. Svaren leder ut till varsin gren med en ny nod. Frågan i noderna baseras på ett

tröskelvärde. Målet är att minska avståndet mellan prediktion och observerat värde, dvs.

residualen, och därför beräknas den kvadrerade residualsumman residual sum of squares

(RSS). Därefter prövas ett nytt tröskelvärde som förbättrar prediktionen. Tröskelvärdet tas

fram under modellens uppträningsfas och väljs för att få de nya grupperna så lika varandra

som möjligt. De sista två grenarna kallas för löv och finns längst ner i förgreningen i de

icke-överlappande regionerna R.

Figur 6. Illustration av ett förenklat exempel över hur ett beslutsträd används. Bearbetad

illustration från Hastie et al. (2009).

I Figur 6 syns ett beslutsträd med två variabler. Den vänstra delfiguren illustrerar hur

uppdelningen sker med hjälp av de fyra tröskelvärdena t1, t2, t3 och t4. Den högra delfiguren

visar hur uppdelningen i de fem regionerna R1, R2, R3, R4 och R5 slutligen ser ut.
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2.5.3 Bagging
För att kunna göra ytterligare förbättringar för prediktionerna kan metoden bagging användas

för att minska variansen (Hastie et al. 2009). Bagging fungerar på så sätt extra bra med en

hög varians och låg bias, som beskrivs som det fel då modellen gör ett felaktigt antagande

under den inlärande fasen (Hastie et al. 2009), se Figur 7.

Figur 7. Illustration av principen bagging.

Bagging utgörs av flera delprediktioner som tillsammans skapar den aggregerade

prediktionen Y (Breiman 1996). Ur träningsdatasetet, som består av n stycken värden, väljs n’

slumpmässigt utvalda datapunkter och samlas i m antal påsar. Varje datapunkt kan alltså

väljas flera gånger. För varje enskild påse görs därefter en prediktion som tillsammans med

de andra prediktionerna skapar ett medelvärde på den slutgiltiga prediktionen. Teoretiskt

leder bagging till att resultatet blir mer beroende av slumpen men med en stabilare slutgiltig

prediktion (Breiman 1996), se Figur 7.
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2.5.4 Random Forest
Klassifikations- och regressionsträd kan tillsammans med bagging bilda metoden Random

Forest, utvecklad av Leo Breiman (Hastie et al. 2009). Modellen skapar flera icke-korrelerade

beslutsträd ur ett träningsdataset enligt principen för klassifikations- och regressionsträd.

Därefter predikteras en klasstillhörighet eller ett kontinuerligt värde genom att beräkna

typvärdet från de olika trädens prediktioner (Hastie et al. 2009). Beslutsträden är

konstruerade genom “tree bagging”, vilket betyder att för varje enskilt träd genereras ett nytt

stickprov från träningsdatasetet utefter vilket trädet konstrueras. Skillnaden från att använda

Random Forest och att använda beslutsträd med bagging är att variablerna i själva träden

också väljs slumpmässigt. Vid varje nod slumpas då ett visst antal variabler ut från det totala

antalet variabler som finns med. De slumpade variablerna undersöks sedan för att finna den

variabel som skapar störst skillnad mellan de två nya grenarna. Det är detta som innebär

icke-korrelerade beslutsträd. Liksom för bagging kommer inte en enskild delmodell ge en

tillräckligt god prediktion. Istället skapar träden tillsammans den korrekta slutprediktionen.

Liksom som för alla modeller krävs justeringar och förbättringar för att få en pålitlig modell.

Gällande Random Forest-metoden kan till att börja med andelen data som ska användas för

att validera modellen bestämmas, se Figur 8.

Figur 8. Enkel illustration av hur modellens tränings- och valideringsdata väljs ut

slumpmässigt.
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Det går även att välja det maximala antalet träd som modellen tillåter. En tumregel är att

börja vid 100 träd och arbeta sig uppåt. Ju fler beslutsträd som används desto mer exakt blir

prediktionen men med längre exekveringstid. Det går även att bestämma antalet slumpade

variabler som ska undersökas i varje förgrening. En tumregel är att använda lika många som

roten ur antalet ingående variabler. En minskning av detta värde leder till att den aggregerade

prediktionens varians minskar men viktiga variabler kan utelämnas vilket kan skapa felaktiga

prediktioner.

Det är också möjligt att justera det maximala antalet noder i varje träd. Ett högre värde på

detta kommer resultera i att modellen blir “overfitted”. Det går även att justera andelen data

som kan användas per träd. Som standard används 100 % men detta kan minskas. Till sist går

det att anpassa minsta möjliga lövstorlek, vilket innebär det antal observationer som minst

krävs för att skapa ett löv. Sätts ett värde på denna parameter nedprioriteras ett eventuellt

justerat värde på träddjupet.
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3. Metod

3.1 Koordinatsystem
Det koordinatsystem som används i x- och y-led är uteslutande SWEREF99 med den

nationella kartprojektionen SWEREF99 TM. Detta på grund av att många kartlager levereras

för hela landet och att de olika områdena är utspridda över landet, vilket gör att ett

gemensamt koordinatsystem är att föredra. Noggrannheten behöver heller inte vara så pass

god för att lokala koordinatsystem behöver tillämpas. (Lantmäteriet u.å. b)

I z-led används Rikets Höjdsystem 2000, RH 2000, som är Sveriges nationella höjdsystem.

Höjdsystemet blev officiellt 2005, utgår från 50 000 fixpunkter i markplan och blev på så sätt

en rejäl uppgradering från sina föregångare RH 00 och RH 70. Inmätningarna är gjorda under

åren 1979–2003 med ett betydligt bättre resultat än tidigare precisionsavvägningar.

(Lantmäteriet u.å. a)

3.2 Dataunderlag och miljövariabler

3.2.1 Observationsdata
I Tabell 4 beskrivs de sju undersökta områdena med viss utvald information.

Tabell 4. De sju undersökningsområdena och viss utvald information.

Områdes-
namn

Area,
område
(km2)

Antal
obs.

Antal
mätstn Antal mätstationer med/i...

öppna
system

slutna
system

inströmnings-
område

utströmnings-o
mråde

intermediärt
område jord berg

Kungsbacka 79 25541 14 4 10 4 6 4 14 0

Kungälv 107 24161 14 1 13 0 4 10 14 0

Lerum 51 27290 19 10 9 8 8 3 19 0

Tiveden 147 45194 67 61 6 51 11 5 61 0

Vaxholm 57 41515 26 5 18 10 3 13 26 0

Torpshammar 236 28963 31 28 3 27 3 1 31 0

Lappträsket 2454 40783 48 48 0 45 0 4 48 0
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Grundvattennätet innehåller utöver grundvattennivån även rörspecifik data för position,

grundvattenrörets totala längd, längd över markyta och viss platsinformation. I Tabell 4

beskrivs de sju utvalda områdena med viss utvald tillhörande information. Vissa mätstationer

är aktiva i dag och andra har lagts ner. Vissa innehåller data från enbart ett tiotal tillfällen

medan andra stationer har data från cirka 10 000 tillfällen. Det kan tyckas vara svårt att

jämföra ett medianvärde uträknat från tio värden med ett medianvärde uträknat från 10 000

värden, men detta är en typ av avgränsning i detta projekt.

3.2.2 Rådata till miljövariabler
GSD-Höjddata, grid 2+

Projektet utgår från den senast uppdaterade rikstäckande höjdmodellen. All data i denna

modell är primärt hämtad genom laserskanning. Höjddata samlas in i form av ett 1-meters

grid och interpoleras sedan med en bilinjär metod med ett 2-meters grid innan den

sammanställs i ett gridformat, dvs. raster eller rutnät, med 2 meters upplösning. I plan har

koordinatsystemet SWEREF 99 TM använts och i höjd används RH 2000. (Lantmäteriet

2020a)

Jordarter 1:25 000–1:100 000

Jordartskartan visar förekomsten av block i markplan och jordarters utbredning nära eller i

markytan. Indelningen är gjord utifrån bildningssätt och kornstorlek. I vissa fall redovisas

jordlager på djupet samt vid ytan dock med en mäktighet som understiger en halv till en

meter. Kartans syfte är att ge ett brett analysunderlag när det rör frågor kring exempelvis

grundvatten, föroreningar i mark, stabilitet eller erosion. Kartläggningen har skett under lång

tid sedan 1960-talet, med olika metoder, skiftande geografiskt underlag och i olika skalor.

Eftersom arbetssättet varierat med tiden och karteringsplatsen gör det att det finns stora

variationer inom produktens kvalitet. Högst kvalitet finns i södra Sveriges mera tätbefolkade

områden. (SGU 2018a)

Genomsläpplighet

Datasetet genomsläpplighet har SGU baserat helt på den redan befintliga datasetet Jordarter

1:25 000–1:100 000. Här har samtliga jordarter indelats i tre klasser: låg, medelhög och hög,

se Tabell 2. Klassificeringen är helt baserad på jordartens kornstorlek i grundlagret. SGU är

tydliga med att redogöra dess osäkerheter. Exempelvis påverkas genomsläppligheten inte
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bara av kornstorleken utan även av terrängens läge, grundvattennivån och mättnadsgraden,

vilket i detta fall förbisetts. (SGU 2018b)

Jorddjupsmodell

Jorddjupsmodellen grundar sig på ett flertal undersökningar och uppgifter. Däribland

jorddjupsinformation från brunnsborrningar, undersökningsborrningar,

karteringsobservationer, schakter, seismiska undersökningar och externa jorddjupsuppgifter.

SGUs jordartskartor har även använts och detta för att identifiera områden med mycket tunt

eller obefintligt jordtäcke. I övrigt har modellen skapats genom en interpolering av ovan

nämnda undersökningar och uppgifter. På platser med sjöar finns ingen jorddjupsinformation

och dessa platser har plockats bort med hjälp av GSD-Översiktskartan. Nytt datamaterial

inkommer kontinuerligt och modellen uppdateras ungefär en gång per år. (SGU 2017)

Nationella marktäckedata (NMD)

NMD är ett nationellt täckande kartunderlag av Sveriges marktäcke med syfte att ge

information om landskapet och hur det förändras över tid. Det är baserat på två viktiga

dataunderlag: Lantmäteriets laserskanning av hela Sverige och satelliterna Sentinel-2 A

och B som kontinuerligt skannar jordens yta och gör att årstidsvariationer kan tas i beaktande.

På grund av den kontinuerliga skanningen kan en molnfri bild ges av ytan där det exempelvis

går att skilja på olika typer av barr- och lövskog. NMD är ingen engångsprodukt utan

uppdateras var femte år. Med tiden kan maskininlärning komma att användas för att förbättra

produkten. (Naturvårdsverket u.å.)

GSD-Vägkartan

Vägkartan är ett rikstäckande dataset så när som på områden i den yttre skärgården. Vissa

delar av kartan är direkt tagna från Lantmäteriets Terrängkartor, exempelvis vägar och

gränser. Alla svenska vägar som syns på flygfoton finns med i linjematerialet. Hydrografin i

kartan innebär vattendrag som är smalare än 10 meter och vattenytor innebär vattendrag som

är 10 meter eller bredare. Hydrografin lagras som ett linjeobjekt och vattenytor lagras som

polygoner, se ordlista. (Lantmäteriet 2020b)

3.2.3 Konstruktion av miljövariabler
Antalet miljövariabler som använts i detta projekt är 19 och beskrivs kort i Tabell 5.
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Tabell 5. Miljövariablerna med kort beskrivning. Variablerna märkt med “*” har ej kunnat

använts vid Torpshammar och Lappträsket eftersom den mest högupplösta jordartskartan ej

täcker dessa områden. I Vaxholm har variabeln märk med “^” ej kunnat användas eftersom

det finns för få vattendrag med bredd < 10 m. Vid tecknet “%%%” anges beräkningens

cellstorlek, vilket kan variera mellan områdena.

Miljövariabel, beteckning Kort beskrivning (enhet) Källa

HÖJD Den absoluta höjden (m.ö.h) Lantmäteriet

SLOPE Lutningen i varje punkt (0°-90°)
Bearbetad från
Lantmäteriet

ASPECT

Lutningsriktning (0°-360°), -1 om
ingen lutning finns

Bearbetad från
Lantmäteriet

JORDARTER_RASTER* Jordartskartan 1:25 000-1:100 000 SGU

MARKTÄCKE

Det som täcker marken, t.ex.
skogstyp, våtmark, kalhyggen

Naturvårds-
verket

JORDDJUP Jorddjupskartan, jorddjupet (m) SGU

BERG_SLOPE

Lutningen av höjdmodellen minus
jorddjup (0°-90°)

Bearbetning från
SGU

VÄGAR_EUCLIDEANDIST Avstånd i plan till närmaste väg (m)
Bearbetning från
Lantmäteriet

VATTENYTOR_EUCLIDEANDIST

Avstånd i plan till närmaste vattendrag
(bredd ≥ 10 m) (m)

Bearbetning från
Lantmäteriet

HYDROGRAFI_EUCLIDEANDIST^

Avstånd i plan till närmaste vattendrag
(bredd < 10 m) (m)

Bearbetning från
Lantmäteriet

NEAR_VÄGAR_%%%_IDW

Avstånd i höjdled till närmaste väg,
(m)

Bearbetning från
Lantmäteriet

NEAR_VATTENYTOR_%%%_IDW

Avstånd i höjdled till närmaste
vattendrag (bredd ≥ 10 m) (m)

Bearbetning från
Lantmäteriet

NEAR_HYDROGRAFI_%%%_IDW

Avstånd i höjdled till närmaste
vattendrag (bredd < 10 m) (m)

Bearbetning från
Lantmäteriet

GENOMSLÄPPLIGHET_LÅG_EUCLIDEANDIST*

Avstånd i plan till närmaste jordart
med låg genomsläpplighet (m)

Bearbetning från
SGU

GENOMSLÄPPLIGHET_MEDELHÖG_EUCLIDEANDIST*

Avstånd i plan till närmaste jordart
med medelhög genomsläpplighet (m)

Bearbetning från
SGU

GENOMSLÄPPLIGHET_HÖG_EUCLIDEANDIST*

Avstånd i plan till närmaste jordart
med hög genomsläpplighet (m)

Bearbetning från
SGU

NEAR_GENOMSLÄPPLIGHET_LÅG_%%%_IDW*

Avstånd i höjdled till närmaste jordart
med låg genomsläpplighet (m)

Bearbetning från
SGU

NEAR_GENOMSLÄPPLIGHET_MEDELHÖG_%%%_IDW*

Avstånd i höjdled till närmaste jordart
med medelhög genomsläpplighet (m)

Bearbetning från
SGU

NEAR_GENOMSLÄPPLIGHET_HÖG_%%%_IDW*

Avstånd i höjdled till närmaste jordart
med hög genomsläpplighet (m)

Bearbetning från
SGU
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De flesta miljövariablerna är tagna direkt från sitt ursprung och har inte genomgått någon

bearbetning. SLOPE, ASPECT och BERG_SLOPE har beräknats genom att använda färdiga

verktyg för beräkning av lutning och lutningsriktning ur verktygslådan Spatial Analyst i

ArcGIS Pro. Miljövariablerna som beskriver närmaste avstånd i plan är beräknade genom

verktyget Euclidean Distance ur Spatial Analyst och deras namn slutar därför med

EUCLIDEANDIST, se Tabell 5.

De miljövariablerna, vars namn börjar med NEAR, beskriver höjdskillnad i z-led till en utvald

feature. För att beräkna detta har en särskild verktygsserie satts upp, vilket går att göra i

ArcGIS Pro med hjälp av Model Builder, se Figur 9. Turkosa och blå ringar avser ingående

variabler respektive ingående raster, feature eller vald geodatabas. Verktyg markeras i gul

rektangel som leder ut till verktygets skapade fil i grön ring.

Figur 9. Verktygsserien som den ser ut i Model Builder i ArcGIS Pro.

I serien skapas först punkter över områdets yta (“Mosaic To New Raster” och “Raster to

Point”). Cellstorleken avgör hur många punkter som skapas och markeras med %%% på den

slutliga miljövariabeln. Ju mindre cellstorlek desto fler punkter skapas, vilket leder till tyngre

beräkning. Punkterna tilldelas ett z-värde hämtat från höjdmodellen för att bli en punkt i 3D

(“Interpolate Shape”). Samtidigt tilldelas vald feature ett z-värde från samma höjdmodell för

att också bli i 3D (“Interpolate Shape (3)”). Sedan används 3D Analyst Tools verktyg

Near 3D som söker efter närmaste feature inom en vald sökradie och sparar höjdskillnaden i

en tabell (“Near 3D”). Värdet kan vara både positivt och negativt. Near 3D tar ingen hänsyn
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till terrängens utformning och beräknar alla avstånd fågelvägen. Avslutningsvis interpoleras

värdena med hjälp av metoden Inverse Distance Weighted (IDW). Detta görs utanför serien.

Vid interpoleringen har distansfaktorn 2 använts för alla områden utom Lappträsket där

distansfaktorn 0,5 använts. Distansfaktorn som slutligen valts är den som ger bäst visuellt

interpoleringsresultat.

3.2.4 Modellering
Hela modelleringen kan göras i det inbyggda verktyget Forest-based Classification and

Regression som finns i ArcGIS Pros verktygslåda Spatial Statistics Tools under sektionen

Modeling Spatial Relationships. Verktyget använder Leo Breimans algoritm Random Forest

för prediktion, vilket beskrivs under avsnitt 2.5.4. Forest-based Classification and Regression

klarar endast av att hantera sammanhängande rasterdata där inga spatiella luckor finns. På

grund av det sätts sju separata modeller upp där varje undersökningsområde får en unik

modell. Utöver detta sätts ytterligare en modell upp som utgörs av alla tre

Göteborgsområdena Kungälv, Kungsbacka och Lerum. Nedan beskrivs processen genom fem

uppdelade steg, vilket även illustreras i Figur 10.

Det första steget i modelleringsprocessen är att alla medianvärden för grundvattennivån

laddas in från valt område och tilldelas en x-, y- och z-koordinat (a). X- och y-koordinaterna

fås direkt från mätstationens metadata och z-koordinaten tas från höjdmodellen. Sedan

beräknas mediannivån till enheten meter under markyta för varje enskild punkt. Detta kan

enkelt göras genom följande ekvation:

mediannivå = mediannivå under röröverkant - rörhöjd över mark (7)

där rörhöjd över mark finns givet som metadata till varje enskild mätpunkt och är konstant

för hela tidsserien. mediannivå under röröverkant är det beräknade medianvärdet för samtliga

observationer i mätpunkten och mediannivån är den slutliga grundvattennivån med enheten

meter under markytan.

Steg två är att sammanställa modellens indata, dvs. här konstrueras alla miljövariabler i

rasterformat. Detta steg tar längst tid och kommer spela störst roll för modellens resultat (b). I

nästa steg justeras valfria modellparametrar, se beskrivning i avsnitt 2.5.4. Till exempel anges
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den andel (oftast 90 %) av mediannivåerna som genom maskininlärning kommer att träna

modellen. Här går det också att justera modellspecifika parametrar, se avsnitt 2.5.4 (c). Efter

detta används resterande andel (oftast 10 %) till att validera modellen och skicka ut statistiska

data som utvärderas (d). Är resultatet från (d) ej till belåtenhet måste hela processen

återupprepas från steg (a) eller oftast (b) tills önskat resultat i (d) uppnås. När resultatet från

(d) är till belåtenhet kan slutligen modellen tränas med 100 % av mediannivåerna för att få en

så pass god prediktion som möjligt (e). Från den färdiga modellen kan önskvärda kartor

skapas och data över miljövariablernas betydelse hämtas (f).

Utvärdering från (d) genomförs främst för att försöka uppnå så pass högt r2-värde på den

validerade datamängden men även för att försöka minimera standardfelet. Detta kan enkelt

utläsas genom att observera den statistiska rapporten som verktyget Forest-based

Classification and Regression skickar ut.

Modellernas upplösning är 50 ✕ 50 meter.

Figur 10. Modelleringsprocessen som ett flödesschema i steg från (a) till (f).
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4. Resultat
I denna del beskrivs modelleringens resultat i form av miljövariablernas betydelser och den

predikterade grundvattennivåerna med osäkerheter och statistisk data från valideringen.

4.1 Miljövariablernas betydelse
De variabler som kommer att spela stor respektive liten roll för de olika områdena

sammanställs i Tabell 6 och Tabell 7. Eftersom högsta upplösningen av jordartskartan inte

täcker områdena i norra Sverige ingår inte miljövariabler som är eller är bearbetade från

jordartskartan i norra Sverige. Därför görs denna uppdelning i två tabeller. Varje

miljövariabels betydelse är beräknad genom ett medelvärde av betydelsen vid tio

modellkörningar. MEDEL är i sin tur ett medelvärde av varje miljövariabels procentuella

betydelse och ger en indikation på miljövariablernas betydelse för en regional modell.

Tabell 6. Miljövariablernas betydelse i % i södra Sverige. Sorterat från högt till lågt MEDEL.

Miljövariabel Kungsbacka Kungälv Lerum Tiveden Vaxholm MEDEL

NEAR_VATTENYTOR_%%%_IDW 19,5 10,6 3,6 6,1 2,8 8,5

HÖJD 5,7 11,7 5,1 2,6 12,5 7,5

GENOMSLÄPPLIGHET_HÖG_EUCIDEANDIST 4,4 4,1 11,3 10,2 5,8 7,2

SLOPE 6,4 9,3 10,1 4,4 5,4 7,1

ASPECT 10,4 10,1 2,4 5 0,7 5,7

NEAR_GENOMSLÄPPLIGHET_LÅG_%%%_IDW 7,5 5,2 4,9 5,4 4,9 5,6

NEAR_GENOMSLÄPPLIGHET_HÖG_%%%_IDW 6,2 4,8 4,7 4,1 6,8 5,3

VATTENYTOR_EUCLIDEANDIST 2,5 4 6,8 4,8 8,1 5,2

BERG_SLOPE 7,1 3,1 5,1 3,5 7,2 5,2

MARKTÄCKE 3,1 0,8 9,1 7,7 4,3 5,0

HYDROGRAFI_EUCLIDEANDIST 3,2 11,7 2,4 6,7 4,8

GENOMSLÄPPLIGHET_LÅG_EUCIDEANDIST 0,7 0 4 8,5 9,6 4,6

NEAR_HYDROGRAFI_%%%_IDW 4 2,8 5,2 3,6 6,5 4,4

VÄGAR_EUCLIDEANDIST 3,3 0,9 2,9 8,8 6,1 4,4

JORDDJUP 2,5 5,6 4,5 6,7 2,2 4,3

GENOMSLÄPPLIGHET_MED_EUCIDEANDIST 4,1 1,9 11,2 0 3,2 4,1

NEAR_GENOMSLÄPPLIGHET_MEDELHÖG_%%%_IDW 2,5 2,3 1,3 4,7 8,9 3,9

NEAR_VÄGAR_%%%_IDW 3,4 3,5 3,7 4,9 2,3 3,6

JORDARTER_RASTER 3,6 7,2 1,9 1,4 1,8 3,2

SUMMA 100,1 99,6 100,2 99,1 99,1 99,6
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Tabell 6 visar att miljövariablernas betydelse varierar i södra Sverige. I Kungsbacka kommer

NEAR_VATTENYTOR_%%%_IDW spela störst roll medan HÖJD spelar störst roll i Vaxholm.

Alla tre miljövariabler som är höjdmodellen eller en bearbetning av höjdmodellen spela stor

roll, dvs. HÖJD, SLOPE och ASPECT. Medelvärdet visar att jordartskartan

JORDARTER_RASTER spelar minst roll troligen på grund av för stort antal klasser. Istället är

det av mer betydelse att använda kategoriseringen genomsläpplighet. Resultatet visar att låg

och hög genomsläpplighet är av stor betydelse medan medelhög genomsläpplighet får

betydligt lägre betydelse. För de flesta områdena har höjdskillnaden störst betydelse medan

för Lerum och Tiveden, som båda kan räknas ligga i inlandet, har avståndet i plan större

betydelse.

Tabell 7. Miljövariablernas betydelse i % i norra Sverige. Sorterat från högt till lågt MEDEL.

Miljövariabel Torpshammar Lappträsket MEDEL

ASPECT 5 19 12,0

HÖJD 10,5 11,5 11,0

NEAR_VÄGAR_%%%_IDW 16,5 3,7 10,1

JORDDJUP 7,2 12,9 10,1

NEAR_VATTENYTOR_%%%_IDW 14,2 4,4 9,3

NEAR_HYDROGRAFI_%%%_IDW 6,6 11,4 9,0

VATTENYTOR_EUCLIDEANDIST 8 6,9 7,5

VÄGAR_EUCLIDEANDIST 9,6 5,1 7,4

BERG_SLOPE 6,2 8,3 7,3

MARKTÄCKE 5,1 8,7 6,9

HYDROGRAFI_EUCLIDEANDIST 6,1 4,4 5,3

SLOPE 5 3,4 4,2

SUMMA 100 99,7 99,9

När det kommer till områdena Torpshammar och Lappträsket i norra Sverige syns även här

att miljövariabernas betydelse varierar, se Tabell 7. Exempel på detta är betydelsen av

ASPECT, NEAR_VÄGAR_%%%_IDW, NEAR_VATTENYTOR_%%%_IDW och

NEAR_HYDROGRAFI_%%%_IDW som alla ligger inom topp sex. Anmärkningsvärt är att alla

miljövariabler gällande höjdskillnad har större betydelse än miljövariablerna gällande

avståndsskillnad. Till skillnad från de södra områdena är SLOPE av minst betydelse för

Lappträsket och Torpshammar.

30



4.2 Predikterade grundvattennivåer och modellosäkerheter
I detta avsnitt kommer prediktioner och modellosäkerheter att illustreras i kartform, se

Figur 11–16. Detta gäller för utvalda undersökningsområden som visar på utstickande resultat

som ger god grund för diskussion. Prediktioner och osäkerheter för övriga områden går att

finna i avsnittet Bilagor. Osäkerheten är uttryck genom ett 90 %-igt prediktionsintervall.

Detta betyder att varje enskild prediktionscell kommer att predikteras med 90 % sannolikhet

att den hamnar inom prediktionsintervallet. Osäkerheten som visas är beräknad genom att det

minsta möjliga prediktionsvärdet inom prediktionsintervallet subtraheras från det högsta

möjliga prediktionsvärdet. På detta sätt visar osäkerheten på den totala bredd som varje cell

haft med 90 % sannolikhet.

I Figur 11 syns en prediktion av grundvattennivån över Göteborgsområdet. Denna modell har

använt träningsdata från Lerum. Detta är den modell som fått lägst osäkerhet, från 0,37 till

1,5 meter under markytan, vilket räknas som låga osäkerheter i detta sammanhang. Enligt

prediktionen ligger grundvattennivån mellan 0,16 till 1,2 meter under markytan. I figuren

syns även Kungsbacka i sydväst och Kungälv i nordväst, där osäkerheten är större än vad de

är i Lerum. Tabell 8 visar att r2-värdet från valideringen är 0,43 och standardfelet är 0,7

meter.
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Figur 11. Prediktion av grundvattennivå och modellosäkerhet över Göteborgsområdet.

Modellen är tränad med data från Lerum.

Tabell 8. Statistisk data från valideringen av modellen för Lerum. 15 % av observationerna

har använts för validering.

Validation

R-Squared 0,43

Standard Error 0,70

I Figur B1 syns prediktion och osäkerheter över Göteborgsområdet som tränats med

observationer från Kungsbacka. Modellen har fått medelmåttiga osäkerheter.

Grundvattennivåerna varierar från 0,87 meter ovan markytan till 1,4 meter under markytan.

Genom att observera figuren syns att modellen predikterar Kungälv och Kungsbacka med

högre osäkerheter än Lerum.
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I Figur 12 syns de predikterade grundvattennivåerna med osäkerheter över Göteborgsområdet

då alla tre områden Kungsbacka, Kungälv och Lerum bidragit med träningsdata.

Grundvattennivån ligger mellan 0,65 meter över markytan och 1,4 meter under markytan. Det

validerade r2-värdet och standardfelet är 0,13 respektive 0,15 meter, se Tabell 9.

Figur 12. Prediktion av grundvattennivå och modellosäkerhet över Göteborgsområdet.

Modellen är tränad med data från Kungsbacka, Kungälv och Lerum.

Tabell 9. Statistisk data från valideringen av modellen för hela Göteborgsområdet. Modellen

använder data från alla tre områdena Kungsbacka, Kungälv och Lerum. 15 % av

observationerna har använts för validering.

Validation

R-Squared 0,13

Standard Error 0,15
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I Figur 13 syns en prediktion av grundvattennivån över Tiveden. Denna modell har fått

medelmåttig spridning av osäkerheten, från 0,7 till 4,4 meter under markytan. Enligt

prediktionen ligger grundvattennivån på mellan 0,24 till 2,4 meter under markytan. I figuren

syns att det finns vissa osäkerheter spritt över hela området men där dessa är som lägst

närmast mätstationerna. Osäkerheterna är som störst i ett större område i nordost samt i

sydost. Tabell 10 visar på statistiska data från valideringen.

Figur 13. Prediktion av grundvattennivå och modellosäkerhet i Tiveden.

Tabell 10. Statistisk data från valideringen av modellen för Tiveden. 10 % av observationerna

har använts för validering.

Validation

R-Squared 0,27

Standard Error 0,17
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I Figur 14 syns prediktionen för grundvattennivån i området Vaxholm. Enligt modellen

varierar grundvattennivån från 0,26 till 2,0 meter under markytan. I de flesta områdena nära

mätstationerna finns en osäkerhet upp till 1,7 meter. I områden längre från mätstationer är

osäkerheten så mycket som 3,2 meter. Valideringens r2-värde och standardfel är 0,33

respektive 0,18 meter.

Figur 14. Prediktion av grundvattennivå och modellosäkerhet i Vaxholm.

Tabell 11. Statistisk data från valideringen av modellen för Vaxholm. 20 % av

observationerna har använts för validering.

Validation

R-Squared 0,33

Standard Error 0,18
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I Figur 15 syns predikterade grundvattennivåer och modellosäkerheter från området

Torpshammar. Modellen lyckas prediktera nivåerna i områdena närmast de befintliga

grundvattenrören med låga osäkerheter. Ju större avståndet blir från grundvattenrören desto

större blir osäkerheterna. I Tabell 12 syns statistisk data från valideringen. Valideringen ger

ett r2-värde på 0,5 och standardfel på 0,21 meter.

Figur 15. Prediktion av grundvattennivå och modellosäkerhet i Torpshammar.

Tabell 12. Statistisk data från valideringen av modellen för Torpshammar. 10 % av

observationerna har använts för validering.

Validation

R-Squared 0,50

Standard Error 0,21
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I Figur 16 syns prediktionen för grundvattennivån i området Lappträsket. Enligt modellen

varierar grundvattennivån från 1,0 till 5,6 meter under markytan. Osäkerheterna har mycket

stora variationer inom området, från 0,7 till 8,9 meter. I största delen av området är dock

osäkerheterna nere på en förhållandevis godtagbar nivå för att vara en prediktion. I nordöst är

prediktionen sämre med större osäkerheter. I Tabell 13 syns statistik över träning, validering

och prediktion.

Figur 16. Prediktion av grundvattennivå och modellosäkerhet i Lappträsket.

Tabell 13. Statistisk data från validering av modellen för Lappträsket. 15 % av

observationerna har använts för validering.

Validation

R-Squared 0,20

Standard Error 0,27
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5. Diskussion
Följande avsnitt är uppdelat efter att diskutera miljövariablernas betydelse, det modellerade

resultatet och dess osäkerheter. Därefter diskuteras strategier vid framtagandet av

miljövariabler och strategier för själva modelleringen. Sist nämns ett smärre misstag under

projektets första veckor.

5.1 Diskussion kring resultatet

5.1.1 Miljövariablernas betydelse
Betydelsen av de olika miljövariablerna varierar i både områdena för södra och norra Sverige.

Att variationen är så hög kan förklaras genom att landskapet i områdena skiljer sig mycket.

Till exempel utgörs Kungsbacka av vattendrag och dalgångar som ligger i ett tydligt mönster

och med riktning mot havet. En liknande tendens kan synas vid Kungälv och något mindre

vid Tiveden. Detta skulle kunna vara en orsak till att miljövariabeln ASPECT får högre

betydelse i Kungsbacka och Kungälv. Som motsats till detta har Vaxholm en helt varierad

topografi utan dalgångar och tydliga vattendrag mot Östersjön. Detta gör betydelsen av

ASPECT liten. Eftersom vattendragen är få inom Vaxholm gör detta att modellen inte kan

använda miljövariabeln HYDROGRAFI_EUCLIDEANDIST utan väljer andra framför, exempelvis

HÖJD. Skulle ASPECT uteslutas från alla modeller skulle troligen andra miljövariabler visa på

större betydelse och eventuellt i annan ordning.

När det gäller områdena Torpshammar och Lappträsket i norra Sverige finns stora skillnader.

En förklaring till att lutningsriktningen spelar stor roll i Lappträsket kan vara att även detta

område utgörs av dalgångar som är orienterade i nordvästlig till sydostlig riktning.

Topografin i Torpshammar är mera slumpmässig med en större älv som rinner nordost om

området. Alla stationer i Torpshammar ligger nära vägar, vilket kan vara orsaken till att den

mest betydande miljövariabeln blir höjdskillnad till vägar. Antalet mätstationer i

Torpshammar kan tyckas vara tillräckligt många, men de flesta ligger på samma platser eller

inom samma typ av plats. På så sätt blir antalet relevanta mätstationer betydligt färre.

Att ens miljövariabeln ASPECT får så stor betydelse i både norra och södra Sverige kan

diskuteras. I tidigare studier där Random Forest-metoden använts har ASPECT visat på stor

betydelse när förekomsten av vissa unika växter ska predikteras. Då kan det kännas logiskt att
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ett soligt sydväst läge eller ett fuktigt norrläge spelar stor roll. På samma sätt skulle det kunna

finnas en indirekt koppling till grundvattennivån genom att vegetation i olika

lutningsriktningar konsumerar olika mängd vatten. Soliga sydlägen skulle kunna ge en direkt

uttorkande effekt på grundvattennivån.

Jämförs hydrografi med vattenytor syns en tydlig trend att miljövariablerna som beskriver

större vattendrag har större betydelse än miljövariablerna beskriver mindre vattendrag. Detta

framgår tydligt genom att analysera betydelseordningen skapad genom MEDEL. Detta

betyder dock inte att hydrografi är oviktigt utan att vattenytor ger en större påverkan på

grundvattennivån.

5.1.2 Prediktioner, modellosäkerheter och statiska data
Generellt för flera av modellerna är att r2-värdet hamnar något lågt men ändå inom rimliga

gränser för att vara hydrologiska data, vilket bekräftas genom Grabs (2020). Oftast kan

standardfelet anses vara inom rimliga gränser. Det får heller inte glömmas att den validerade

datamängden valts genom slump av en i sig begränsad mängd observationer, vilket medför

osäkerheter.

Många områden visar på stor osäkerhet på högre höjder. Detta syns extra tydligt för Vaxholm

i Figur 14 och Torpshammar i Figur 15. Detta skulle kunna lösas genom att ta in ytterligare

grundvattenobservationer över höglänta områden. Dock ligger oftast grundvattennivån här i

berget och dessa mätstationer exluderas i denna studie. I Torpshammar, Figur 15, är det

exempelvis endast en mätstation som ligger på högre höjd i sydväst. Detta ger alldeles för få

observationer för att lära modellen vilket djupet är till grundvattennivån på högre höjd. I

Vaxholm, Figur 14, finns inte en enda mätstation som är belägen på högre höjd. Här har för

övrigt miljövariabeln HÖJD störst betydelse och påverkar sannerligen detta utfall. Då det inte

går att samla data i nya mätstationer i efterhand är en åtgärd att utesluta HÖJD från en

framtida modell men att behålla SLOPE och ASPECT. Då skulle osäkerheten kunna minska.

Ett mycket starkt skäl till att inte utesluta höjdmodellen är att Grip & Rhode (2016) talar för

att grundvattenytan oftast följer markens yta. Att osäkerheten är större på högre höjd behöver

inte möjligtvis vara ett alltför stort problem. Många bostäder och vägar ligger i dalgångar och

det är här som grundvattennivåerna oftast vill beräknas.
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I Figur 11 syns prediktion över Göteborgsområdet med träningsdata från Lerum. Här syns ett

tydligt exempel på att osäkerheten ökar med längre avstånd från de tränade observationerna.

Här är osäkerheten minst närmast Lerum och större över Kungälv och Kungsbacka. Detta har

att göra med att Kungsbacka och Kungälv har liknande geografi på grund av deras kustnära

läge medan Lerum ligger i inlandet. Samma trend går att se i Figur B1 och B2, vars modeller

är tränade med observationer från Kungsbacka respektive Kungälv, och predikterar

grundvattennivåer med lägre osäkerheter i Kungälv respektive Kungsbacka och med högre

osäkerheter i Lerum.

Gällande prediktionen över hela Göteborgsområdet, Figur 12, fanns en förhoppning om att

prestandan skulle blivit högre än vad den blev. En kombination av hög modellosäkerhet och

mycket lågt validerat r2-värde gör att denna modell behöver justeras en hel del. Det enda som

är positivt är att standardfelet är lågt.

5.2 Strategier och övrig diskussion

5.2.1 Strategier för att konstruera miljövariabler
Eftersom miljövariabler framtas genom en typ av expertomdöme har naturligtvis flera

möjliga miljövariabler exkluderats. Den typiskt sett bästa miljövariabeln kan beskriva data

kontinuerligt och antar på så sätt en stor mängd spridda värden inom undersökningsområdet.

Detta betyder att miljövariabler med kategorier eller där kategorierna är få ger dåliga

prediktioner. Kategorin högsta kustlinjen är ett typexempel på en miljövariabel som endast

har två kategorier: över eller under högsta kustlinjen. I Lappträsket, som både befinner sig

över och under högsta kustlinjen, har denna miljövariabel beprövats. För Lappträsket tillför

miljövariabeln högsta kustlinjen ingenting. Troligtvis skulle även Kungsbacka, Lerum,

Tiveden och Torpshammar visat på samma resultat då de alla ligger både över och under

högsta kustlinjen. Detta gäller även meteorologiska data som ofta har inga eller små

variationer inom områdena. Exempel på detta kan vara medeltemperatur och

medelnederbörd. När en regional eller nationell modell sätts upp kommer troligen dessa

variabler att bli mer styrande och då bör dessa ingå i prövas i modellen.

För att ta fram miljövariablerna som beskriver höjdskillnad till en feature krävs vissa

strategier. Här har en verktygs satts upp i Model Builder i ArcGIS Pro där verktyget Near 3D
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används. Near 3D kräver ofta mycket minne och processorkraft. Har för hög upplösning valts

resulterar detta ofta i att ArcGIS Pro kraschar och behöver startas om. Detta resulterar till att

upplösningen ofta behövts sättas lågt vilket resulterar i stor osäkerhet. Därför vore det

lämpligt att skapa ett nytt verktyg i ArcGIS Pro som liknar Euclidean Distances men som

beräknar avstånd i z-led eller eller en kombination av x-, y- och z-led.

Ett modelltekniskt problem är att ingående miljövariabler måste ha heltäckande data över

prediktionsområdet och inte datafria luckor. Detta problem syns extra tydligt för

miljövariablerna som är beräknade genom verktygsserien med Near 3D. I serien tilldelar

Near 3D ett värde till alla punkter trots att det är flera kilometer till närmaste feature och att

det i praktiken inte finns någon koppling däremellan. Till exempel är det upp till 6 km till

närmaste vattenyta i Lappträskets östra del från vissa punkter. Här anses det omöjligt att

punkten och vattendraget har en koppling på ett sådant långt avstånd. Här blir det alltså ett fel

som läggs in i miljövariabeln. Inför nästa liknande prediktionsmodell bör detta has i åtanke.

Eftersom att miljövariablernas betydelse varierar så pass mycket är det fortfarande lönsamt

att ha med ett stort antal miljövariabler. Det skulle kunna vara så att antalet miljövariabler

trots allt blir tungkört för regionala och nationella modeller men då kan exempelvis jordarter,

avstånd och höjdskillnad till vägar och bergets lutning tas bort. Det kan också vara sämre att

ta med miljövariabler som beskriver avstånd eller höjdskillnad till vägar då de flesta

mätstationer ligger vid vägar av smidighetsskäl. Det går tydligt att se att prediktionerna är

bättre vid mindre avstånd till vägar. En framtida nationell modell bör bestå av flera

delmodeller. Delmodellerna bör inte delas upp efter läns-, region eller kommunindelningar.

Utan istället efter geografin, exempelvis kustområden och inland. Norra norrlands inland och

övriga Sverige bör vara uppdelade då jordartskartan endast täcker södra Sverige och

Norrlandskusten i högsta upplösning.

Det är dåligt att konstruera en ny miljövariabel genom att addera eller subtrahera två eller

flera andra miljövariabler. Detta har prövats genom att subtrahera jorddjupsmodellen från

höjdmodellen som blivit den absoluta höjden på urberget. Denna enkla beräkning kan göras

av Forest-based Classification and Regression. Används en sådan miljövariabel i modellen

samtidigt som ursprungsdata stoppas modelleringen på grund av dataredundans.
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Att ta med miljövariablerna JORDDJUP och MARKTÄCKE ger vissa osäkerheten redan då

dessa är skapade genom av regressionsanalys eller maskininlärning. Gällande marktäckedata

så är detta framtaget bland annat genom Lantmäteriets höjdmodell. En strategi kan för

framtida prediktioner vara att undvika att ta med material som baserats på något annat och att

istället använda så mycket rådata som möjligt.

5.2.2 Random Forest och modelleringsstrategi
Angående verktyget Forest-based Classification and Regression visar det sig att samma

resultat fås av att använda ett större raster på höjdmodell, lutningsmodell, jorddjupsmodell,

jordarter och marktäcke, vilket gjorts i Göteborgsområdet. Därför väljs det av smidighetskäl

att använda de större rastren av ovan fem nämnda raster för att slippa växla indata i verktyget,

vilket är tidsödande.

Jordartskartan levereras med upp till 150 klasser. För områdena i södra Sverige finns endast

jordartsdata med klassantalet 28. En idé var att göra en omklassificering till tio klasser utefter

jordartens vattenavgivningstal. Förhoppningsvis skulle modellen kunna hantera detta lägre

antalet klasser bättre. Dock blev det inte vidare bättre resultat av detta när det provades på

utvalda områden i södra Sverige. Möjligen blir resultatet bättre om samma modellen sätts upp

i nationell eller regional skala. Att tillägga är att verktyget Forest-based Classification and

Regression i ArcGIS Pro ej lyckas använda varken jordarter eller marktäcke som

klassificerat, dvs. att det specificeras att dessa dataset består av kategorier och inte

kontinuerlig data. När detta prövas skickas ett felmeddelande ut. Det går däremot att använda

jordarts- och marktäckedata som icke-klassificerad. Troligen är detta anledningen till att

jordartskartan har så pass låg betydelse för modellerna i södra Sverige.

Ett test gjordes där miljövariabeln avstånd i höjdled till vattenytor och hydrografi stod i

fokus. Ett förslag var att slå ihop vattendrag och hydrografi till en och samma klass för att

sedan beräkna närmaste avstånds- och höjdskillnad. Det andra förslaget var att använda dem

separat. När de användes separat i Kungsbacka visade det sig att NEAR_VATTENYTOR_%%%_IDW

blev miljövariabeln med störst betydelse. För just Kungsbacka är det möjligt att en

uppdelning av dessa är positivt medan för andra områden kan det vara bättre med en

sammanslagning. Sätts en regional eller nationell prediktionsmodell upp kan det vara av

värde att prova att slå ihop hydrografi och vattenytor.

42



I teoridelen har det beskrivits att det går att justera olika parametrar när Random

Forest-modellen sätts upp. När det kommer till antalet träd har detta justerande värde inte

spelat någon roll. Modellen använder nämligen endast 5–10 träd i varje förgrening, vilket

skrivs ut i statistiken efter körningen av modellen. Här har det provats att tillåta olika antal

träd men med samma resultat. Om möjligt hade detta värde spelat större roll för en regional

eller nationell modell och med fler ingående observationer. När det kommer till vald andel

valideringsdata har denna alltid börjat med att sättas till 10 %. För vissa områden har det ej

funnits tillräckligt med observationer. Då har värdet ändrats till 15, 20 eller 25 %. Trots att

detta värde kan skilja sig mellan modellerna kan de fortfarande jämföras.

En allmän modellstrategi är att börja med att fylla på med så många miljövariabler som

möjligt. De mindre viktiga variablerna kommer i detta fall inte påverka modellen negativt

utan bara få lägre betydelse. Det har testats att helt exkludera dem utan att bättre resultat fåtts.

Det enda negativa med ett för stort antal miljövariabler är onödigt lång exekveringstid. Detta

problem har ej uppstått i detta projekt då alla analyserade områden är så pass små. Problemet

skulle kunna uppkomma om modellen sätts upp i regional eller nationell skala.

För att i framtiden förbättra en prediktionsmodell bör konditionerande villkor, så kallade

“boundary conditions”, användas. Enligt Grip & Rhode (2016) är exempelvis alltid

grundvattennivån i samma plan som sjöar. Detta utgör ett villkor som gör att

grundvattennivån under markytan blir noll i sjöar. Då magsinslutsenheten är given för varje

observationsplats kan detta användas som två separata villkor. Villkoret för öppna magasin är

att grundvattenytan aldrig kan gå över markytan och villkoret för slutna magasin är att

grundvattenytan kan gå över markytan.

5.2.3 Inledande misstag
I ArcGIS Pro finns verktygslådan Spatial Statistics Tools där bland annat verktyget

Forest-based Classification and Regression finns. Det fanns förhoppning om att kunna

använda de enkla verktygen i denna verktygslåda som endast behöver en handfull rumslig

data i tabellform. Under projektets tidiga skede ägnades fem veckor till att skapa sådana

tabeller för varje område som beskrev området med miljövariablerna höjd, lutning, markfukt,

jorddjup och genomsläpplighet. Sammantaget blev detta 112 olika ingående variabler med

förhoppningen att kunna beskriva mediannivån i röret. I verktygslådan Spatial Statistics Tools
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finns verktyget Exploratory Regression som enligt Esri är till för att vid ett initialt skede

skaffa sig en uppfattning om vilka ingående variabler som kommer kunna beskriva utfallet

bäst. Efter flera försök lyckades inget bra resultat fås med hjälp av Exploratory Regression.

Orsaken till detta var dataredundans då mycket data var alltför lik annan data. Lösningen på

detta var att ändra metod och använda miljövariablerna som fullständiga raster.
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6. Slutsats
Betydelse av de olika miljövariablerna varierar mellan de sju undersökta områdena och de

åtta modellerna. Orsaken till detta lär vara skillnaderna i landskapet. För både områdena i

norra och södra Sverige kommer i de flesta fall den absoluta höjden och lutningsriktning visa

på mycket stora betydelser. Lutningens storlek har stor betydelse för södra Sverige. I två

områden med tydliga dalgångar har lutningsriktning visat på extra stor betydelse. Höjd- och

avståndsskillnad till genomsläpplighet har medelstor betydelse medan medelhög

genomsläpplighet har låg betydelse. Jordartskartan i sig har mycket låg betydelse. Höjd- och

avståndsskillnader till större vattendrag har större betydelse än vad mindre vattendrag har.

Höjdskillnad visar i de flesta fall på större betydelse än avståndsskillnad i plan.

Genom att använda de valda miljövariablerna är det möjligt att prediktera grundvattennivån.

Statistiska data från modellerna visar att prediktionernas standardfel oftast är inom rimliga

gränser men att osäkerheterna alltför ofta är för höga. r2-värdet är för de flesta modellerna

något lågt men ändå inom rimliga gränser för att vara hydrologiska modeller. Antalet

ingående observationer är i minsta laget och påverkar modellernas prestanda.

Osäkerheten har visats genom ett 90 %-igt konfidensintervall, som indikerar vilka

grundvattennivåer som kan predikteras med 90 % sannolikhet. Osäkerheten är uttryckt genom

differensen av högsta och minsta möjliga prediktion inom konfidensintervallet. Då alla

modeller jämförs sträcker sig osäkerheterna från 0,37 meter till 8,9 meter. Modellen från

Lerum visar på lägst osäkerhet. I de flesta fall är osäkerheterna inom rimliga gränser nära

mätstationerna, bebyggelse och i dalgångar. I många fall kan det vara här som

grundvattennivån är efterfrågad. Osäkerheterna ökar med ökat avstånd till mätstationerna och

är som högst vid hög altitud, där grundvattennivån oftast ligger i berget. Då alla mätstationer

i berg har exkluderats i denna studie ger detta en förklaring till de stora osäkerheterna i

höjdområdena.
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Bilagor

Figur B1. Prediktion av grundvattennivå och modellosäkerhet i form av ett 90 %-igt

konfidensintervall över Göteborgsområdet. Modellen är tränad med data endast från

Kungsbacka.

Tabell B1. Statistisk data från validering av modellen för Kungsbacka. 25 % av

observationerna har använts för validering.

Validation

R-Squared 0,50

Standard Error 0,25



Figur B2. Prediktion av grundvattennivå och modellosäkerhet i form av ett 90 %-igt

konfidensintervall över Göteborgsområdet. Modellen är tränad med data endast från Kungälv.

Tabell B1. Statistisk data från validering av modellen för Kungsälv. 25 % av observationerna

har använts för validering.

Validation

R-Squared 0,66

Standard Error 0,14


