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Sammanfattning
Grundvattenmodellering i tätbebyggt område - En fallstudie med parameterbedömning i
Veddesta, Järfälla kommun
André Hofstedt
Grundvatten finns över allt i marken och vid byggnation under markytan är det därför viktigt att ta
grundvattnets påverkan i beaktning för att inte skada miljö eller närområde. Hur en lokal
grundvattenstörning sprids i närområdet är normalt svårbedömt, och modelleringsverktyg har blivit ett
vanligt verktyg för att undersöka flöden och potentiell påverkan på grundvatten. I detta arbete utvecklas
en grundvattenmodell i ModelMuse med Modflow 6 för att undersöka påverkansområdet för en planerad
byggnation som kräver en grundvattensänkning, i Veddesta, Järfälla kommun. Arbetet syftar även till
att bedöma de olika parametrar som krävs för modelleringen och hur de kan mätas eller uppskattas.
 Inför modelleringen undersöktes akviferens egenskaper med slugtester och ett kort pumpningstest
och tidigare undersökningar användes för att skapa modellens lagerföljd. Modellen använde tre lager,
som generellt från ytan representerade lera, friktionsjord (morän) samt ett berglager, där domänen
bestämdes utifrån ett avgränsat avrinningsområde.
 Modellen kalibrerades manuellt mot observationer i flera grundvattenrör kring byggnationsområdet.
För övriga delar av modellen gjordes endast en grov värdering av grundvattennivåerna, där vissa oklara
nivåer kvarstod under vidare modellering. Den avsänkning som modelleras uppgår som mest till 3,3 m,
medan grundvattenobservationer visar att avsänkningen endast bör uppgå till 1,8 m vid samma punkt.
Denna avsänkning resulterar i en omfattande och kraftig påverkan över ett stort område, men den
modellerade påverkan är troligen överdriven då den ursprungliga grundvattensänkningen har
överskattats.
 Den modellerade grundvattenpåverkan riskera att skapa sättningar och skada byggnader inom ett
stort område, men dess effekter kan kraftigt minskas om avsänkningen görs inom en vattentät spont. En
enklare känslighetsanalys över parametrarna som använts visar att akvifertjockleken har stor påverkan
på det beräknade utloppet för att upprätthålla avsänkningen, men relationen till påverkansområdets
storlek är mindre tydligt. Andra betydande osäkerheter finns inom den modellerade
grundvattenbildningen samt det avrinningsområde som användes som rand.
 Detta arbete visar på hur de mest kritiska parametrarna för grundvatten kan bestämmas eller väljas
och hur de påverkar resultatet. Arbetet belyser också riskerna med felaktiga värden, som trots att de kan
anses rimliga utifrån teorin inte är lämpliga vid modellering i tätbebyggda områden. Stora avvikelser
från de initiala värden upptäcktes för grundvattenbildning och problem relaterade till
avrinningsområdet, som upptäcktes under modellens kalibrering.
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Popular Science Summary
Groundwater Modelling in Urban Areas - A Case Study With Parameter Assessment in
Veddesta, Järfälla Municipality
André Hofstedt
Groundwater is found everywhere in the ground and when building below ground level, the groundwater
must be considered. Failure to do so may result in damage the environment by reducing water
availability for vegetation, nearby structures through reduced ground stability or endanger drinking
water resources. Groundwater is difficult to assess as it can only be directly observed through
observation wells, and digital modelling tools have become a common tool for investigating flows and
potential impacts on groundwater. In this work, a groundwater model is being developed in ModelMuse
with Modflow 6 to investigate the effective influence area for a planned construction in Veddesta,
Järfälla municipality in Sweden. During this construction, the groundwater levels will be lowered
temporarily to enable excavation and construction below the natural groundwater level The work also
aims to assess the various parameters required for the modelling and how they can be retrieved.
 Prior to the modelling, the properties of the aquifer, which is where the main groundwater transport
occurs, were examined with slug tests and a short pumping test. Data from previous investigations were
used to create the model's stratigraphy. The model used three layers, which generally represented clay,
granular soil (till) and a thin rock layer and the model’s boundary was set based on an estimated
catchment area.
 The model was manually calibrated against observations in several groundwater pipes around the
construction area. For other parts of the model, only a rough assessment was made of the groundwater
levels, where areas of unclear pressure heads remained throughout the modelling. The modelled
lowering of the groundwater amounts to 3.3 m, while groundwater observations show that the expected
lowering should be 1.8 m. The modelled displacement results in a widespread and significant impact,
but the modelled impact is probably excessive as the initial lowering of the groundwater is larger than
what would be necessary during the construction.
 The modelled displacement of groundwater risks creating subsidence which will likely damage
buildings within a large area. The impact can be greatly reduced if the lowering of groundwater is done
within a waterproof sheet pile, which enables dewatering within the excavation without effecting the
surroundings. A simple sensitivity analysis of the parameters used in the modelling shows that the
aquifer thickness has a large impact on the calculated outlet across the model boundary, which represents
the required pumping to maintain the reduced groundwater level. The relation to the size of the effective
influence area is less clear. Other significant uncertainties exist within the modelled groundwater
recharge and the catchment area that was used as the model’s boundary.
 This work has shown how the most significant parameters for groundwater modelling can be
determined or selected and how they affect the result. The work also highlights the risks of incorrect
values, which, although they can be considered reasonable based on theory may not be suitable for
modelling groundwater within built up area. Notable deviations from the initial values were recharge
rate and issues related to the model domain, which were discovered during the calibration process.
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1 Inledning
I takt med att städer växer och byggs ut ökar även behovet av att nyttja ny mark, som ofta är mindre

stabil och mer komplicerad att bygga på. Det medför ett ökat behov av geotekniska och hydrogeologiska

undersökningar, för att möjliggöra en säker utbyggnad av samhället. Vatten i jord är en särskilt viktig

parameter, då en sänkning av grundvattennivåer medför en ökad risk för kompression och sättningar i

framför allt finkornig jord. I till exempel Huddinge, i södra Stockholm, har man länge haft problem med

sättningar i lera. Under 1970-talet fick delar av centrum utrymmas och förstärkas på grund av rasrisk

efter sättningar, och problemen kvarstår än idag (Lindeskär et al. 2021). Sänkningar av grundvatten

riskerar även att skada naturmiljöer eller påverka samhällets tillgång till dricksvatten, där

grundvattenpåverkan av kalkbrytning på Gotland är ett aktuellt problem (Wallin et al. 2021).

 Studier kring grundvatten benämns inom geovetenskapen som hydrogeologi, och är ofta

problematiskt då det är svårt att observera vad som sker med vatten under markytan. För bedömningar

av grundvatten är man beroende av enstaka punktobservationer via borrör eller olika mätinstrument. Att

använda olika typer av modeller för att beskriva och beräkna grundvattens utbredning är därför ett

mycket viktigt verktyg för att kunna säkerställa en god förståelse av grundvatten i ett område och hur

det kan komma att förändras.

 Grundvatten benämns direkt i ett av de nationella miljömålen, Grundvatten av god kvalitet, och

påverkar flera av de andra vattenrelaterade målen. I dag är kunskapsläget om grundvattens kvalitet och

kvantitet ofta bristfälliga i flera områden, och behovet av mer kunskap kring grundvattnets förekomst

och vilka processer som påverkar det ses som stora utmaningar för att nå miljömålet om grundvatten av

god kvalitet och andra grundvattenrelaterade mål (Naturvårdsverket 2021).

 Även de mest komplexa moderna modellerna är beroende av goda grundparametrar för att kunna

återge verkligheten korrekt eller skapa tillförlitliga prognoser. Det är därför viktigt att kunna använda

olika metoder för att undersöka modellens träffsäkerhet och bidra med ytterligare kalibrering av

modellens parametrar och ge större trovärdighet till dess resultat.

 I Veddesta, nordväst om Stockholm pågår en ombyggnad av ett tidigare industriområde. I området

ska ett nytt centrum byggas i anslutning till Barkarby station och den nya tunnelbanelinjen. Då

byggnader ska uppföras på tunna jordlager, i nära anslutning till både vattendrag och annan bebyggelse

är det viktigt att undersöka hur grundvattnet kan påverkas, och i sin tur påverka de närliggande

intressenterna. Som en del i det nya område som ska byggas kommer dagvattendammar att anläggas i

anslutning till grundvattennivån i området. Under byggandet av dessa kommer grundvattnet behöva

avsänkas för att möjliggöra konstruktionen. Utöver de risker som finns för påverkan så är verksamhet

med grundvatten generellt skyddat av lag och kräver tillstånd.
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1.1 Syfte
Målet med detta arbete är att ta fram en grundvattenmodell över området i Veddesta för att uppskatta

hur stort område som kan komma att påverkas av de ingrepp på grundvattnet som görs under

byggperioden. Modellens parametrar kommer att baseras på ett antal undersökningar i området och

kalibreras mot resultaten av en provpumpning och uppmätta grundvattennivåer. Med hjälp av modellen

kan sedan olika scenarion prövas, för att ge en bättre uppfattning av påverkansområdets potentiella

utbredning.

 Utöver att bedöma riskerna för grundvattenpåverkan i Veddesta kommer detta arbete att användas

för att analysera känsligheten för olika modellparametrar. Genom arbetet fås en ökad förståelse av hur

en modellering kan effektiviseras och vilka förundersökningar eller delar i modelleringsprocessen som

bör prioriteras. På så sätt kommer framtida modellering att underlättas i de fall där en initial bedömning

behövs för ett litet område, och där kostnader eller tidsbrist förhindrar mer omfattande utredningar.

 De frågeställningar som arbetet syftade till att besvara var följande:

· Hur stort uppskattas påverkansområdet för den avsänkning som kommer göras under

dagvattendammarnas byggtid att vara?

· Är avsänkningens påverkan tillräckligt stor för att riskera skador på omgivande bebyggelse?

· Vilka parametrar är viktigast vid denna typ av modellering?
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2 Bakgrund
2.1 Grundvatten
Grundvatten är det vatten i marken som fullständigt upptar porutrymmet i marken. Detta vatten har till

största del sitt ursprung i nederbörd, som sedan har infiltrerats ner under markytan. Vatten är i konstant

men långsam rörelse, och kommer efter flera månader eller år att rinna ut i vattendrag eller hav och på

så sätt återföras till vattnets övriga kretslopp. Vattnets kretslopp kan enkelt beskrivas som nederbörd,

avrinning, samt avdunstning från mark och växter, även kallat evapotranspiration. Dessa flödens relation

kan beskrivas med ekvationen

= − + (1)

där R är avrinning, P nederbörd, ET evapotranspiration samt ΔS som beskriver skillnader i lagring via

t.ex. sjöar och grundvatten (Hendriks 2010).

 Mängden nederbörd som blir grundvatten beror till stor del på markens egenskaper men på naturlig

mark kan avrinningen antas ungefär motsvara grundvattenbildningen. Särskilt i små, tunna akviferer

kommer grundvattenbildningen motsvara avrinningen över några få månaders tid (Eveborn et al. 2017).

Skillnader i grundvattenbildning mellan jordarter är relativt liten, i grovkorniga jordar ökar

grundvattenbildningen som mest med 20 % mot morän, medan finkorniga jordar har ungefär 5 % lägre

grundvattenbildning jämfört med morän (Maxe et al. 2013). Detta gäller inte i områden med mycket

sjöar eller där en betydande del av avrinningen sker på hårdgjorda ytor. Växters upptag av vatten kan

också ha en stor påverkan på grundvattenbildning. Under vegetationsperioden är därför påfyllningen av

grundvattenmagasinen ofta mycket begränsad och kan förenklat anses obefintlig (ibid). Sveriges

meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) använder en dygnsmedeltemperatur över +5 °C som

gränsvärde för vegetationsperioden. Utifrån detta har vegetationsperioden i Stockholmsområdet uppgått

till ca 190 dagar per år de senaste 10 åren (SMHI 2021).

 Nära markytan innehåller jordens porer även luft och detta område benämns därför som en omättad

zon och den djupare delen av marken med fullständigt vattenfyllda porer benämns som mättad.

Grundvattenytan definieras som den nivå där vattentrycket är lika med atmosfärstrycket, och bildar den

mättade zonens övre gräns. Även marken över grundvattenytan kan vara mättad, på grund av kapillära

krafter som drar vatten uppåt (Jeppsson et al. 2022a).

 Vatten under marken finns i både berg och jord, där det till stor del är fritt i porer men kan även vara

bundet på mineralers ytor. I jord varierar porositeten normalt mellan 30 – 60 %, medan den i berg i regel

är lägre. I sedimentära bergarter och kraftigt vittrat berg kan porositeten dock uppgå till 40 %, medan

hårt kristallint berg endast har en porositet om 5%. I de flesta berg kan vatten endast röra sig via sprickor

och liknande strukturer, då porerna sällan är väl sammankopplade (Domenico & Schwartz 1998).
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 Grundvattnets energi kan beräknas med Bernoulis ekvation, som beaktar alla typer av energi som

påverkar vattnets rörelse. Grundvattennivån kommer, om möjligt, etablera sig vid den nivå där

vattentrycket är lika högt som atmosfärstrycket. I och med att de parametrar som påverkar vattentryck

samt vattnets fysikaliska egenskaper är relativt konstanta används sällan ett absolut tryck eller vattnets

totala energipotential för att beskriva grundvattnets tillstånd. Genom ett antal förenklingar räcker det

med att referera grundvattenytans avstånd till ett referensplan för att kunna beskriva dess omfattning

och rörelse (Hendriks 2010). Grundvattnets flöde beskrivs med Darcys lag och det specifika dacryflödet

q (m/s),

= − ∗
ℎ (2)

där K är den hydrauliska konduktiviteten, h är grundvattenpotentialen och L är sträcka. Ekvation 2

beskriver således flödet per area (q) i en dimension längs sträckan L, och gäller för homogena och

vattenmättade lager (Domenico & Schwartz 1998).

 Den hydrauliska konduktiviteten beskriver materialets förmåga att leda vatten och beaktar både

materialets egenskaper och vätskans viskositet. Inom hydrogeologin är det främst vatten som diskuteras,

varför det ofta förkortas till konduktivitet. Permeabilitet används för att beskriva ett materials förmåga

att leda vätska, oberoende av vätskans egenskaper och är därmed mer beroende av porositet och

materialets struktur. Porositet kan däremot inte direkt översättas till konduktivitet eller permeabilitet, då

det endast är de sammanbundna porerna som bidrar till transporten. Även porernas form och storlek,

samt mineralkornens form, textur och orientering påverkar materialets permeabilitet (Jeppsson et al.

2022a). I hydrauliska sammanhang är det därför den kinematiska porositeten som är mest relevant, då

detta värde tar hänsyn till huruvida porerna är sammankopplade och därigenom ger en bättre

uppskattning av porositetens påverkan för grundvattnet (Hendriks 2010). Konduktiviteten varierar stort

och kan skilja sig med över 12 magnituder mellan olika material, samt i olika riktningar. Det är därför

en avgörande parameter för vattenflöde, även om variationerna inom ett material är mindre (Anderson

et al. 2015).

 Utifrån det geologiska materialets konduktivitet görs ofta olika klassificeringar. En akvifer är ett

lager med en hög konduktivitet och vattenmängd där uttag av vatten förväntas vara möjligt. En akvitard

och akvilud är lager med låg konduktivitet, där vatteninnehållet är lågt respektive svårutnyttjat (Jeppsson

et al. 2022a). En akvifer med fri kontakt till markytan kallas öppen akvifer, medan en som överlagras

av en akvitard blir sluten. I en sluten akvifer kan grundvattnet komma under tryck, vilket gör att

tryckpotentialen inte längre stämmer med den faktiska grundvattenytan. I dessa fall kommer vattnet att

stiga om det blir möjligt, till exempel genom att den begränsande akvitarden genomborras. Vatten som

flödar till markytan på detta sätt benämns ofta som artesiskt grundvatten (Knutsson & Morfeldt 2002).
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Detta visas i figur 1, där lera och berg agerar akvitard och akviferen består av morän. Även läckande

akviferer, där en akvifer begränsas av ett lager med låg men tillräcklig genomsläpplighet för att leda

vatten, finns och är vanlig i Sverige (Jeppsson et al. 2022a).

Figur 1. Principskiss av en sluten akvifer (morän) som begränsas av akvitarderna lera och berg (röd linje).

2.1.1 Jordars egenskaper
Som tidigare nämnt varierar flera parametrar för olika jordarter. Grov- och mellankorniga jordarter

kommer i regel att ha större porer och därmed en högre konduktivitet. De är relativt konstanta i sina

egenskaper över tid, då mineralkornen förhindrar kompaktering. Finkornigare jord kan däremot fylla

igen större porer och därmed minska utrymmet för vatten (Knutsson & Morfeldt 2002).

 I finkorniga jordar så som lera är uppbyggnaden annorlunda. Lermineral har i regel vatten bundet till

sig, vilket tillsammans med mineralets egna elektrostatiska laddning ger upphov till att de hålls ihop av

van der Waals-krafter istället för primärt friktion (Axelsson & Mattsson 2016). Lermineralens platta

form har även en betydande påverkan på dess hydrologiska egenskaper. Lera är ofta nästintill

ogenomsläppligt för vatten, då de platta mineralen läggs på lager och blockerar vertikala rörelser.

Mycket vatten kan även bindas till lermineralen, vilket gör att lera kan hålla en större mängd vatten än

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

 I normalfallet kommer vatten i jord att bära en del av den last som jorden utsätts för. Vatten är i regel

inte komprimerbart, vilket innebär att den last som bärs upp av vattnet inte kommer bidra till

kompression av jordskelettet (Axelsson & Mattsson 2016). Detta innebär att om marken skulle komma

att dräneras, så kommer det att komprimeras om den överliggande lasten är tillräcklig, och den effektiva

belastningen på jorden ökar med 1 ton/m2 per meter vatten som dränerats. I jord bestående av större

kornstorlekar kommer kompressionen i regel vara mindre, då kornen redan innan dränering har kontakt

med varandra. En eventuellt kompression av grovkornig jord sker i stort sätt direkt efter att den belastas,

medan lera långsamt komprimeras i takt med att vatten lämnar jorden och lasten överförs till

mineralkornen (Larsson 2008; Axelsson & Mattsson 2016).

2.1.2 Lagringsegenskaper
I och med att en akvifer kan komprimeras kommer det även att ge upphov till ett utflöde av vatten ur

akviferen. För slutna akviferer kommer utflöde av vatten oftast inte innebära att porer töms, utan endast

att trycket sänks. För att beskriva det potentiella utflödet vid en trycksänkning används

magasinkoefficienten (S) och den specifika magasinkoefficienten (Ss). Den specifika
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magasinkoefficienten definieras som den vattenmängd som avges från 1 m3 jord vid en trycksänkning

på 1 m, medan magasinkoefficienten är detta värde multiplicerat med akviferens mäktighet (Domenico

& Schwartz 1998; Jeppsson et al. 2022a).

 En annan viktig parameter för att beskriva en akvifer är transmissiviteten (T). Denna parameter

beskriver vattenflödet genom ett potentiellt vattenflöde genom akviferen i form av volym per tid.

Transmissivitet fås genom att multiplicera akviferers konduktivitet med dess mäktighet, och blir därför

en viktig parameter för att bedöma grundvattnets flöde (Domenico & Schwartz 1998).

2.2 Grundvattenmodellering
I och med att grundvatten befinner sig under marken är det svårt att observera de processer som sker.

Olika typer av digitala modeller har därför blivit en viktig del inom hydrogeologin och används för att

beskriva, visualisera och ge prediktioner på hur vattnet rör sig. Modeller kommer dock aldrig att lyckas

ge en exakt återgivning av verkligheten, men förhoppningsvis kan de ge användbara resultat över

områdets egenskaper för att besvara olika frågeställningar. Modeller kan även vara icke-unika med flera

uppsättningar av parametrar som ger samma eller liknande resultat. Det är därför viktigt att vara

medveten om de osäkerheter som finns i alla steg av modelleringsprocessen, och inte ta de resultat som

ges som en absolut sanning (Anderson et al. 2015).

 För att skapa en grundvattenmodell krävs först en god inblick i de geologiska förhållandena i

området. Att samla in och analysera geologiska data är ofta det första steget i att konstruera en

grundvattenmodell, då de geologiska och hydrogeologiska egenskaperna ofta är tätt sammankopplade

(Anderson et al. 2015). Att veta utbredningen av vattendrag, berg- och jordarter är en grundförutsättning

för att modellera de hydrogeologiska förhållandena och görs ofta med hjälp av geografiska

informationssystem (GIS) och detta steg i modelleringen benämns ofta som en konceptuell modell

(Fagerlund et al. 2022).

2.2.1 Styrande ekvationer
För att matematiskt beskriva grundvattens flöde används Darcys lag (avsnitt 2.1) och bevarande av

vattnets massa. Kort sagt innebär det att inget vatten skapas eller förstörs, och alltid rinner från högt

tryck till lägre tryck (Anderson et al. 2015). För att kunna beräkna flöde i tre dimensioner behövs dock

vissa utvecklingar göras, vilket ger oss den allmänna styrande ekvationen för mättat flöde

ℎ
+

ℎ
+

ℎ
=

ℎ
− ∗ (3)

där x, y och z representerar de olika riktningarna, K är den hydrauliska konduktiviteten, SS är den

specifika magasinkoefficienten, W* är in- och utflöde och t är en tid (Anderson et al. 2015). Med

ekvation 3 beräknas tryckpotentialen h vid varje satt plats i tid och rummet. Från ekvation 3 erhålls en
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gradient över området, som tillsammans med konduktiviteten kan användas för att till exempel beräkna

vattenflöde (se ekvation 1).

 För att kunna genomföra de beräkningar som krävs för att bedöma grundvattnets flöde behövs även

information om vad som sker vid modellens ytterkanter, kallat randvillkor för rum samt initialvillkor

för tid över hela området. De tre huvudsakliga randvillkoren är specificerad tryckpotential, specificerat

flöde samt potentialberoende flöde (Fagerlund et al. 2022).

 Specificerad tryckpotential innebär att en tryckpotential bestäms och sedan inte ändras under

modellberäkningen. Villkoret används till exempel vid en större vattenkropp vars nivå, och därmed även

tryckpotential, är nära konstant över långa perioder. Randvillkor kan dock i praktiken innebära en

konstant tillförsel av vatten i modellen, vilket innebär att randvillkoret bör användas med viss

försiktighet på små vattendrag (Anderson et al. 2015). Specificerat flöde används då vattenflödet över

randen är konstant. Det kan till exempel ske vid impermeabelt berg där flödet sätts till noll, samt vid in-

eller utpumpning av vatten. Potentialberoende flöde används där flödet över randen varierar med den

närliggande tryckpotentialen. Det innebär att flödet kommer att variera med modellens lösning, och kan

till exempel användas för att beskriva ett mindre vattendrag. Flöde kan då ske både till och från

vattendraget, beroende på hur dess vattennivå är jämfört med grundvattnets tryckpotential (ibid).

 En vanlig metod för att begränsa modellens komplexitet är att inte ta med förändringar över tid. Att

skapa en stationär modell är ofta tillräckligt och används till exempel för att undersöka påverkan av

långt gående förändringar eller medelvärden av flöden under längre tid. Stationära modeller kan dock

riskera att ge missvisande resultat, då naturen sällan är konstant och ibland krävs en transient

(tidsvarierande) modell för att kunna återge förändringar så korrekt som möjligt (Anderson et al. 2015).

Flöden i vattendrag varierar till exempel kraftig med årstiderna, men kan vara relativt konstanta inom

vissa perioder.

2.2.2 Numeriska lösningar

För att lösa komplexa hydrologiska problem krävs numeriska lösningsmetoder. För att beräkna

grundvattenflöden numeriskt finns det flera olika program och ännu fler grafiska gränssnitt.

Programmen kan delas i olika grupper utefter den underliggande numeriska lösningsmetoden, där de två

vanligaste är finita differensmetoder (FD) och finita elementmetoder (FE). Kort sagt skiljer sig dessa

metoder i hur modelldomänen delas upp och hur beräkningarna inom modellen görs (Anderson et al.

2015). I detta projekt kommer endast FD metoder att användas, varför FE inte kommer att beskrivas

ytterligare.

 I den FD-modell som används i detta arbete delas modellområdet upp i ett tredimensionellt

rektangulärt rutnät. I varje tre-dimensionell kub i rutnätet skapas en nod i dess centrum, och det är endast

i denna nod som tryckpotentialen kommer att beräknas. Kubernas storlek avgörs av vilken grad av

diskretisering som görs, där fin diskretisering ger hög upplösning och en mer detaljerad beräkning. För

att förenkla de beräkningar som görs mellan noderna beräknas endast skillnaderna i tryckpotential
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mellan de kringliggande noderna, istället för den fullständiga ekvationen (ekvation 3) (Fagerlund et al.

2022). Förenklingarna minskar datakraften som krävs och gör det relativt enkelt att visualisera området,

men metoden är inte optimal vid komplexa geologiska strukturer. Nyare program kan dock delvis

avhjälpa dessa brister och användning av program som bygger på FD-metoder är mycket vanligt inom

grundvattenmodellering (Anderson et al. 2015).

2.2.3 Analytiska metoder och fälttester

I många fall används analytiska lösningar för att uppskatta hydrogeologiska förutsättningar och

egenskaper. Dessa metoder är mer exakta och ger en lösning för en uppsättning parametrar, men är ofta

relativt begränsade i vad de kan visa på grund av att de kräver flera antaganden om markförhållanden

(Domenico & Schwartz 1998).

 Många analytiska lösningar av hydrogeologiska förhållanden används för att analysera olika typer

av fälttester, där en påverkan på grundvattnet görs och de efterföljande förändringarna observeras.

Slugtest är ett vanlig och relativt enkelt test, där vattennivån i ett observationsrör plötsligt ökas eller

minskas och tiden till att den ursprungliga grundvattennivån återställs mäts. Utifrån detta kan den

närliggande markens hydrauliska konduktivitet beräknas (Domenico & Schwartz 1998).

 En vanlig metod för att utvärdera slugtest är att använda Hvorslevs metod för slutna akviferer, där

man använder sig av logaritmen av grundvattennivåns förändringsratio (Hvorslev 1951). I metoden

antas det att testet genomförs i en sluten akvifer men det krävs inte att grundvattenstörningen är

omedelbar (Jeppson et al. 2022b). Med denna metod beräknas den hydrauliska konduktiviteten enligt

ekvation 4, där L är filterlängden i röret, r är rörets radie, h är förändring i grundvattennivå och t är tid

sedan störning.

=
ln( / )
2

log (ℎ /ℎ )
( − )

(4)

Denna passning av punkter är möjlig att göra grafiskt, vilket gör metoden relativt enkel att använda.

Ytterligare förenklingar kan göras om de punkter som väljs är startpunkten för testet samt om h2 =

0,37h0. Den hydrauliska konduktiviteten kan då beräknas med ekvation 5, med samma symboler som i

ekvation 3 samt att T0 är den tid då h/h0 = 0,37 (Domenico & Schwartz 1998). Denna metod kommer

fortsättningsvis att benämnas som T37 metoden.

=
ln( / )
2

(5)

 För undersöka ett större område eller mäta förändringar under långtidspåverkan kan pumpningstest

användas. Vid ett pumpningstest installeras en pump i en brunn som sedan pumpar ur brunnen med ett

konstant flöde. Förändringar av grundvattennivåer mäts sedan vid olika kringliggande punkter, och

utifrån sänkningen av grundvattennivån samt tid och/eller avstånd till den pumpande brunnen kan ett
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antal hydrogeologiska parametrar beräknas. Det är även ofta möjligt att avgöra vilken typ av akvifer

som pumpningen sker utifrån dessa tester (Domenico & Schwartz 1998).

 En av de mest använda metoderna för att analysera pumpningstest är Theis lösning, som beräknar

avsänkningen utifrån en radiell strömning i en sluten akvifer (Theis 1935; Jeppson et al. 2022b).

Metoden är ursprungligen matematiskt komplicerad, men kan förenklas genom ett antal

approximationer och kan då lösas med grafiska hjälpmedel. Med Theis lösning kan avsänkningen (sr, t)

beräknas med ekvation 6, där Q är pumpningshastigheten, T är akviferens transmissivitet, W(u) är Theis

brunnsfunktion och u är en hjälpfaktor.

, =
4

( ) (6)

 Brunnsfunktionen och hjälpfaktorn är två av de förenklingar som möjliggör en manuell analytisk

beräkning av avsänkningen utan grafiska eller avancerade hjälpmedel. Hjälpfunktionen u beräknas med

ekvation 7, vilket sedan används för att utläsa W(u) ur en tabell. I ekvation 7 gäller samma förkortningar

som för ekvation 6, med tilläggen att r är avstånd från pumpningsrör, S är magasinkoefficienten och t

tid som pumpningen pågår.

=
4

(7)

W(u) är en oändlig serieutveckling, varför tabellvärden normalt används. Om u <0,01 kan W(u) dock

förenklas med endast små fel och beräknas då med ekvation 8 (Jeppson et al. 2022b).

( ) = −0,5772− ln( ) (8)

 I många sammanhang kan ytvattenförekomster påverka grundvatten, och att mäta flödet i en flod

eller bäck kan vara användbart för att kunna tolka resultat eller underlätta vid kalibreringen av en

grundvattenmodell. Beroende på ett vattendrags storlek och utformning finns det flera olika metoder för

att mäta dess flöde. En enkel metod som är lämplig för små vattendrag är flottörmetoden, där

vattendragets ythastighet mäts först med en flottör. Den uppskattade medelhastigheten multiplicerades

sedan med vattendragets vattentäckta tvärsnittsarea för att erhålla ett flöde. Vattnets hastighet kommer

vara lägre vid vattendragets sidor och botten, men medelhastigheten kan uppskattas till 60–70 % av dess

ythastighet (Hendriks 2010).

2.3 Studieområdet

2.3.1 Undersökningsanledning
Det huvudsakliga modelleringsområdet ligger i Veddesta, Järfälla kommun. Området är idag ett

industriområde som är under omvandling. Enligt gällande detaljplan ska området bebyggas med 2000
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bostäder och 30 000 m2 verksamhetslokaler inom planbeskrivningen för Veddesta I, som visas i figur 2.

Projektet har pågått sedan 2015 och ett antal olika utredningar har gjorts inom området, men de

hydrogeologiska förutsättningarna har endast behandlats översiktligt. Byggprojektet är beräknat att pågå

fram till 2035, men första inflyttning är planerad till sent 2023 (Alijagic et al. 2020; Nordr 2022). Detta

område ligger i Bällstaåns avrinningsområde, med Veddestabäcken som första recipient för avrinning

(Alijagic et al. 2020).

Figur 2. I figuren visas en översiktskarta över närområdet, där planområdet för Veddesta I är inringat i rött
(Alijagic et al. 2020).

 För att hantera dagvatten från området planeras en fördröjningsvolym om 1175 m3 att anläggas på

allmän mark, där två öppna dagvattendammar i den södra delen av området svarar för en del av detta.

Exakta volymer är inte fastställda, men enligt den dagvattenutredning som gjorts föreslås de två

dammarna hålla 131 m3 och 268 m3 vatten, med en dammbotten vid +11,7 m respektive +10,4 m över

referenshöjd RH2000 (Ramböll 2019; Alijagic et al. 2020).

 Då grundvattenytan befinner sig vid på en liknande höjd i området som dammbotten kommer

anläggningen kräva att grundvatten leds undan för att arbetet ska kunna utföras. En bortledning av

grundvatten är en typ av vattenverksamhet, vilket kräver tillstånd för att få utföras enligt kap 11 i

Miljöbalken. Tillstånd krävs dock inte om det är uppenbart att vare sig allmänna eller enskilda intressen

skadas av verksamheten (SFS 1998:808).
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2.3.2 Geologi
Utifrån SGU:s kartvisare består området huvudsak av lera och små områden av morän som ofta utgör

tunna jordtäcken över berg. Det tidigare industriområdet som nu är delvis under ombyggnad är beläget

på fyllnadsmaterial, som i många fall överlagrar lera. Berggrunden utgörs av vacka, med flera

deformationslinjer i NV-SÖ riktning (SGU u.å.).

 De undersökningar med provborrningar som gjorts i anslutning till detaljplanen stödjer SGU:s kartor,

med tillägget att den morän som syns nära berg även underlagrar leran (Lundberg & Hammar 2018;

Servetto 2019). Jorddjupet är upp till 18 m i området men varierar kraftigt över området och minskar

generellt mot norr. Moränen har en mäktighet på upp till 13 m och även leran uppnår likande mäktigheter

lokalt, men varierar generellt mellan 0-9 m. Söder om byggområdet är lerans mäktighet 2-4 m och

bedöms som mellanplastisk med mycket till extremt låg skjuvhållfasthet (Servetto 2019).

 Grundvattenrör i området visar på en minskande gradient mot Veddestabäcken, där

grundvattennivåer varierar kring 1,3–3 m under markytan. Vid den norra delen av byggnadsområdet har

grundvattennivåer varierat mellan 4,2–5,6 m under markytan och det finns en relativt tydlig

flödesriktning mot Veddestabäcken (Lundberg & Hammar 2018).

2.3.3 Närområdet
I området finns flera markavvattningsföretag som i huvudsak är belägna i anslutning till

Veddestabäcken. Dikesföretaget Väddesta inrättades 1922 och innefattar den sista delen av

Veddestabäcken närmast byggområdet och sträcker sig även längre söder ut längs vägen Byleden.

Dikesföretaget i området visas i figur 3, som är skapad utifrån ur en tidigare dagvattenutredning.
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Figur 3. I figuren visas Väddesta dikesföretag ungefärliga omfattning i blått, efter Lundberg & Hammar (2018).
Även andra nyckelplatser som nämns i texten har markerats.

 I nära anslutning till utvecklingen av Veddesta I finns även flera andra pågående projekt. Direkt norr

om området för Veddesta I är två nya detaljplaner godkända, Veddesta II och Veddesta III. Ytterligare

ett område är under utredning i väst, Veddesta IV. Söder om Veddesta I, på andra sidan om

Veddestabäcken finns ett villaområde som inte får påverkas av arbetet (Alijagic et al. 2020).

 Öster om Veddesta I går E18 samt Mälarbanan, med Barkarby station nära. I anslutning till det som

nu är en pendeltågsstation byggs även en ny tunnelbanestation. Tunnlarna för tunnelbanan kommer

delvis att befinnas sig under området för Veddesta I, och kommer att ha flera uppgångar inom området

(Alijagic et al. 2020). För tunnelbanans utbyggnad har ett inläckage av grundvatten till stationen

beräknats kunna uppgå till 11 l/min per 100 m bergrum (Nylén et al. 2015).
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3 Metod
3.1 Konceptuell modell
Den konceptuella modellen inleddes genom att undersöka vilka in- och utflöden som fanns i området.

För att underlätta den numeriska modelleringen bedömdes det lämpligast att skapa en modell utan flöde

över dess yttre ränder, vilket kan liknas med ett avrinningsområde som begränsas av vattendelare. In-

och utflöden inom området bedömdes ske via grundvattenbildning från nederbörd samt de vattendrag

och diken som finns inom området. Avsänkningen vid de planerade dagvattendammarna lades sedan till

som ytterligare ett utflöde. Utifrån de tidigare undersökningar om markförhållanden ansågs det lämpligt

att använda två jordlager, samt ett berglager för att modellera markförhållanden. Denna

konceptualisering visas i schematiskt figur 4, och låg till grund för hur modelldomänen och vilka flöden

som kom att modelleras.

För att skapa modelldomänen användes data från Lantmäteriet och SGU, som tillhandahölls via

SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitet) nedladdningstjänst GET (SLU 2022). Data från OpenStreetMap

användes även som bakgrundslager, för att underlätta orienteringen av övriga platsdata. OpenStreetMap

inhämtades till QGIS via QuickMapServices plugin, och ingen avgränsning av denna data behövde

göras.

 För att upprätta ett avrinningsområde för studieområdet användes Lantmäteriets GSD-höjddata grid

2+, som är ett raster med 2 m upplösning baserat på lasermätningar. Höjddata jämnades ut,

flödesriktning och flödesmängd beräknades och ett utlopp sattes vid en mindre sjö i Spånga-Tensta

parken, ca 2 km sydöst om dagvattendammarnas placering. Utifrån detta beräknades sedan ett

Figur 4. Konceptuell bild över modellområdet med dess in- och utflöden. Modellens yttre ränder sattes så att
inget flöde antogs flöda över de. Pil nedåt markerar inflöde av grundvatten medan pilar uppåt indikerar ett utflöde
från grundvattnet i modellen.
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avrinningsområde, vilket användes som en initial rand för vidare platsanalys. Dessa beräkningar gjordes

i ArcGIS med verktyg från Spatial Analyst-paketet.

 Utifrån detta avrinningsområde inhämtades Lantmäteriets hydrografidata och översiktskarta samt

SGU:s data för jordarter och jorddjup. Hydrografi och jordarter inhämtades som vektorfiler, medan

jorddjup var i rasterformat med en upplösning på 10 m. Dessa dataset importerades tillsammans med

det beräknade avrinningsområdet samt den ursprungliga höjddata till QGIS. Till detta kartlager

importerades även data om de grundvattenrör i området med medföljande metadata. Vektorfiler med de

planerade dagvattendammarnas ungefärliga plats och storlek skapades utifrån information i

dagvattenutredningen.

 För att vidare använda dessa data och importera de till den hydrogeologiska modellen gjordes vissa

redigeringar av data. Hydrografiska data justerades så att de vattendrag som finns blev sammanhängande

och sjöar togs bort, då de ansågs för små för att kunna modelleras väl. Vissa förenklingar av

jordartsindelningar gjordes även och rasterfilerna konverterades så att de gick att importera till

modelleringsprogrammet.

 De planerade dagvattendammarna ritades och placerades utifrån dagvattenutredningen till

detaljplanen. De ritades som rektanglar vars areor justerades för att stämma med arean i

dagvattenutredningen. Placeringen av dammarna gjordes visuellt utifrån ritningar, och placeringen i

detta arbete kan därför skilja sig något från den verkliga placeringen. Dessa rektanglar skapades som

shape-filer, vilket sedan importerades till den numeriska modellen.

 Försök gjordes även med en mindre modelldomän som utformades som en kvadrat med sidolängder

om 2 km med dagvattendammarna i kvadratens centrum. Denna kvadrat beskars något där den korsade

avrinningsområdets gräns och innehöll samma övriga parametrar som modellen som baserats på

avrinningsområdet.

3.2 Fältundersökningar

3.2.1 Slugtest
Ett antal slugtest genomfördes i grundvattenrör nära byggarbetsplatsen. Testerna genomfördes den 7:e

februari 2022 i sju separata grundvattenrör som befinner sig längs den södra delen av arbetsområdet,

längs med Veddestabäcken och deras placering visas i figur 5. Rören var av varierande ålder, med en

innerdiameter om 1 eller 2 tum och med spetsnivå mellan 5–9 m. De första två siffrorna i rörens ID-

nummer anger i regel året då de installerades.

 Inför testerna placerades en tryckmätare av modell Van Essen TD-Diver 20 m i grundvattenrören

med en mätfrekvens på 1 Hz. Grundvattenytans nivå, totaldjup i röret och grundvattenrörets höjd över

markytan mättes innan testet med hjälp av lod och måttstock. Testet utfördes genom att höja

grundvattennivån i röret med cirka en meter, genom att tillsätta vatten. Återställningen av

grundvattennivån mättes sedan kontinuerligt med tryckmätaren och kontrollerades även samtidigt med
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ett lod. Mätningar gjordes i de flesta fall tills att nivån återställts, men i de fallen med långsam återgång

av grundvattennivån avslutades testen tidigare.

Figur 5. Karta över de grundvattenrör som slugtest genomfördes i samt deras ID-nummer. De planerade
dagvattendammarna samt Veddestabäcken visas även i kartan.

 Efter fältdagen analyserades mätdata från tryckmätarna. Det högsta trycket i anslutning till höjningen

av grundvattennivån identifierades och utifrån den beräknades en hydraulisk konduktivitet vid varje rör.

Beräkningen gjordes med mjukvaran AQTESOLV där även värden från brunnskonstruktionen och

fältmätningar matades in och Hvorslevs metod användes. Initialt passades den ideala räta linjen vid det

normaliserade trycknivåerna mellan 0,15 – 0,25 m/m, då detta rekommenderas av Butler (1997).

Därefter användes den automatiska passningen för att finjustera linjens lutning och en konduktivitet

beräknades av mjukvaran. Konduktiviteten beräknades även manuellt med Hvorslevs metod där en

passning med T37- metoden användes, se avsnitt 2.2.3.

3.2.2 Pumpningstest och avsänkningsberäkning
Den 30:e mars genomfördes ett pumptest i anslutning till byggarbetsplatsen. Pumpningen genomfördes

i grundvattenrör 14EB070, samt observerades via två närliggande rör med tryckmätare installerade i.

Dessa rör och deras placering visas tillsammans med ID-numret i figur 6. Initialt var ett annat rör

planerat att pumpas ur, samt att observationer skulle göras ur fler brunnar, men det var inte möjligt då

flera rör var torra vid pumpningstillfället.
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 Valet av pumpningsrör baserades på de tidigare genomförda slugheternas resultat, då ett rör med

högre konduktivitet ansågs fördelaktigt för att en pumpning skulle kunna ske med ett stabilt flöde under

hela pumpperioden. Pumpningsröret behövde även ha flera rör nära som inte var torra, för att kunna

användas som observationspunkter.

Figur 6. Karta över de grundvattenrör som användes för pumpningstest. De planerade dagvattendammarna samt
Veddestabäcken visas även.

 Inför pumpningen installerades tryckmätare av modell Van Essen TD-Diver 10 m i pumpningsröret

samt de två observationsrören, med ett mätningsintervall på 10 sekunder. En tryckmätare behölls på

markytan för att endast mäta atmosfärstrycket, och på så sätt säkerställa att tryckförändringar under

vattennivån inte påverkades av förändring i atmosfärstrycket. Då det saknades metadata till ett av rören

mättes dess läge och höjd in optiskt utifrån pumpningsröret samt med GPS från en mobiltelefon, då

inmätningsutrustning inte fanns tillgängligt. Grundvattennivån i rören mättes även med lod.

 En sänkpump installerades i pumpningsbrunnen så att pumpens vattenintag befann sig 0,5 m över

rörets bottenspets. Pumpens utloppsslag leddes cirka 5 m bort från röret för att det pumpade vattnet inte

skulle rinna tillbaka. Detta avstånd ansågs tillräckligt då det övre jordlagret var en relativt

ogenomsläpplig lera och pumpningen inte skulle bli så omfattande. I figur 7 visas uppsättningen av

pumpningsutrustningen vid rör 14BE070.
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Figur 7. Foto som visar pumpningsutrustningen monterad i grundvattenröret. I röret är pumpen och en
trycknivåmätare placerade nära botten. Närmast i bilden syns batteriet till pumpen samt pumpens styrenhet.
Bortom röret står även ett vattenlod som användes för manuella mätningar.

 Grundvattenrörets uttagskapacitet testades sedan genom att stegvis öka pumpningshastigheten tills

en stabil grundvattennivå uppmätts som inte torrlade pumpen, men där vattenuttaget var så stort som

möjligt. Detta uppnåddes vid ca 1/3 av pumpens maximala kapacitet som uppmättes till 2,7 l/min. Efter

kapacitetstestet stängdes pumpen av, men utloppet blockerades för att inte släppa tillbaka vatten från

slangen. Detta medförde att tiden för att grundvattnet återgick till det normala även kunde mätas. Flödet

mättes med tidtagarur samt en bägare med volymen 1 l.

 Efter kapacitetstestet och den efterföljande återställningsmätningen startades pumpen igen när

grundvattnet återgått till den ursprungliga nivån. Pumpens effekt ställdes in för att ge samma flöde som

tidigare, och vattenuttaget mättes kontinuerligt under pumpningstiden. Regelbundna manuella

mätningar gjordes även i alla tre rör med lod och en vattennivåmätare av typen Solinst Model 101.

 Under mätningsperioden avbröts pumpningen av misstag. Detta gjordes efter en initial pumpningstid

på 88 minuter och stoppet varade i 19 minuter. Vid detta stopp förhindrades dock återflöde från pumpens

utlopp till grundvattenröret. När pumpen sedan startades igen justerades effekten så att samma

pumpningsflöde som tidigare erhölls. Pumpningen pågick sedan i ytterligare 90 minuter med

kontinuerliga mätningar i alla grundvattenrör.
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 Data från tryckmätare analyserades i AQTESOLV, där en pumpningstestanalys gjordes med

vattennivåer från de två observationsrören samt från pumpningsröret. Även de uppmätta

pumpningshastigheterna vid olika tidpunkter angavs i AQTESOLV för att programmet ska kunna beakta

det stopp som skedde. Analyser gjordes med Theis lösning för en sluten akvifer, som endast applicerades

med den automatiska passningen då resultaten gjorde en manuell passning svår. En total analys med alla

värden inmatade genomfördes, men även analyser med resultaten fram till det oplanerade stoppet efter

88 min. Samma procedur uppredes med endast observationer från pumpningsröret. Dessa uppdelningar

gjordes för att få tydligare resultat, då stoppet samt att endast små förändringar observerades i de övriga

rören försvårade tolkningen.

 Specifikationer från grundvattenrörens konstruktion användes för att sätta de parametrar som krävs

för analysen. Akviferens tjocklek varierar kraftigt i området, men en specifik tjocklek måste anges i

mjukvaran. Denna sattes till den tjocklek som sonderingar påvisats vid pumpningsbrunnen, och valdes

då flera av de närliggande rören, som visserligen inte användes för pumpningstestet, har sonderats och

visar likande akvifermäktigheter.

 En förväntad avsänkning beräknades även utifrån pumpningstestresultaten. Denna beräkning gjordes

med Theis brunnsfunktion som beskrivs i avsnitt 2.2.3. Vid denna beräkning användes transmissivitet

och magasinkoeffecient från pumpningstestets analys, vilket prövades med olika pumpningstider och

pumpningshastigheter. I de fall då u <0,01 användes approximationen för brunnsfunktionen enligt

ekvation 8, annars användes tabellvärden för brunnsfunktionen där värden mellan tabellvärden

interpolerades linjärt.

 Samma dag som pumpningstestet genomfördes gjordes även en uppskattning av Veddestabäckens

flöde. Flödet i den öppna bäcken gick inte att mäta, men i kulverten som leder till Bällstaån gick ett

flöde att observera. I kulverten, som visas i figur 8 gjordes en flödesmätning med flottörmetoden, där

en pinnes hastighet längs vattenytan observerades. Kulverten var täckt med galler, och ett exakt avstånd

som pinnen flöt gick inte att mäta.



19

Figur 8. Figuren visar den kulvert som Veddestabäcken rinner i. T.v. visas diket och den gallertäckta öppningen.
T.h. visas vattnets utbredning i kulverten.

3.3 Numerisk modell
Den hydrogeologiska modelleringen skapades med modellkoden Modflow 6 som behandlades med det

grafiska gränssnittet ModelMuse. Modflow 6 är den senaste versionen av Modflow, som är en FD-

baserad kod för grundvattenmodellering. Med ModelMuse kan geografiska data hanteras för att bygga

upp en modelldomän och sätta bland annat topografi över området. Ritade eller importerade figurer kan

användas för att definiera olika hydrogeologiska egenskaper i området. Från gränssnittet erhålls sedan

modellerade tryckpotentialer utifrån de randvillkor och interna parametrar i modellen som satts.

Resultaten kan visas direkt i ModelMuse, men det är även möjligt att exportera de för att visa eller

behandla i andra program. I detta arbete kommer en stationär modell att användas, och visar således de

grundvattennivåer som beräknats när hydrostatiska fortvarighetstillstånd uppnåtts utan hänsyn till tid.

 ModelMuse har flertalet inställningar och värden som används i programmets interna beräkning.

Endast de parametrar som nämns i texten har ändrats, annat än i de fall då andra inställningar kräver en

ändring i modellens beräkningsmetod. I dessa fall har ett nytt standardvärde som ModelMuse föreslår

använts. Dessa inställningar kommer därför inte att presenteras i denna text.

 I Modflow benämns de funktioner som används för att modellera bland annat flöden för paket. I detta

projekt kommer paketen Recharge (RCH), General-Head Boundary (GHB), Drain (DRN), Specified

Head (CHD) samt Horizontal Flow barrier (HFB) att användas och diskuteras. RCH-paketet används

för att simulera nederbörd och grundvattenbildning, genom ett konstant flöde. GHB och DRN-paketen

är båda tryck-beroende randvillkor, men DRN-paketet är anpassat för att användas för att modellera

olika typer av diken och tillåter bland annat inget flöde ur diket till grundvattnet. CHD-paketet används

för att skapa en konstant trycknivå, och kan där igenom tillföra eller ta bort vatten ur systemet. HFB-

paketet skapar en modellrand så som de andra paketen, utan används för att ansätta smala barriärer för

att reglera flödet över ett område, där både tjocklek och konduktivitet kan ansättas i barriären oberoende

av omgivande markegenskaper (Langevin et al. 2017).
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3.3.1 Modelldomän och randvillkor
Modellens randvillkor sattes utifrån den konceptuella modellens avgränsningar. Hela avrinningsområdet

användes som modelldomän där de yttre ränderna inte tillät något flöde över randen. Tidigt i arbetet

prövades även ett mindre område som modelldomän. Detta mindre område var en kvadrat med 2 km

långa sidor som med dagvattendammarna i mitten. Denna modell övergavs dock under arbetets gång då

en kraftig påverkan modellerades vid modellens rand. Inom modelldomänen rinner två vattendrag,

Bällstaån och Veddestabäcken. Dessa vattendrag, och särskilt Veddestabäcken är relativt små och sattes

därför som trycknivåberoende flöde med DRN-paketet. Ett linjeobjekt skapades för den del av Väddesta

dikesföretag som inte ligger i anslutning till Veddestabäcken, vars avvattning modelleras med DRN-

paketet. För att modellera den planerade grundvattensänkningens påverkan på området användes en

konstant trycknivå med CHD-paketet, där nivån sattes till 1 m under dammarnas botten. Detta gjordes

dock endast i den kalibrerade modellen, då det inte ansågs av värde att modellera en sänkning med den

initiala utformningen i och med att den skiljde sig kraftigt från de observerade grundvattennivåerna.

Nederbörd som ger ny grundvattenbildning modellerades som ett specifikt inflöde med RCH-paketet.

Ett antal mindre sjöar är belägna inom modelldomänen. Dessa bedömdes dock vara för små och

konstruerade, vilket är varför deras grundvattenpåverkan inte har modellerats.

 Topografin i modellen sattes utifrån den importerade höjddata som tidigare tagits fram. Marken

delades sedan in i tre lager, där det undre användes för att modellera berg med låg konduktivitet.

Bergakviferens mäktighet satte till 5 m, då djupare flöden inte ansågs rimliga utifrån modellens

geografiska omfattning. Exakt vilket bergdjup som är rimligt är svårbedömt, men med större djup ökar

både längden på grundvattnets flödessystem och dess flödestid kraftigt (Grip & Rodhe 2016). Bergets

nivå sattes utifrån SGU:s jorddjupsmodell, där bergnivån då sattes som höjddata minus jorddjup. Vid

import av höjddata och jorddjup användes en triangulär interpolation av data, då ojämnheter

identifierades när data importerades utan interpolation. Modellens två övre lager bestämdes även utifrån

jorddjupet, där varje lager bestod av hälften av jorddjupet. För att förhindra celler utan kontakt med

närliggande celler sattes minsta lagertjocklek till 1 m.

 Diskretiseringen av modellen utgick från ett rutnät där varje cell hade en storlek om 100 m. Rutnätet

skapades genom diskretisering via vertex (DISV) och förfinades i två steg runt byggområdet.

Förfiningen skedde genom fyrvägs indelning (Quadtree refinement), där cellerna delas upp i fyra lika

stora delar, som sedan kan förfinas ytterligare. Totalt förfinades cellerna med 3 nivåer, vilket resulterade

i en cellstorlek om 12,5 m i det mest förfinade området nära de planerade dagvattendammarna. Rutnätet

roterades 35° moturs för att rutnätet skulle bli mer parallellt med vattendragen och den förväntade

huvudsakliga flödesriktningen. Modelldomänen och dess diskretisering visas senare i resultatdelen,

avsnitt 4.3.
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3.3.2 Modellparametrar
Utifrån den konceptuella modellen erhölls den översiktliga fördelningen av jordarter inom området, och

utifrån detta sattes även ett antal parametrar i den hydrogeologiska modellen. Konduktiviteten i

modellens huvudsakliga akvifer, lager 2 (friktionsjord), sattes utifrån de genomförda slugstesten där ett

medianvärde av de erhållna resultaten användes som utgångspunkt. Värdena som valdes var de som

beräknats med AQTESOLV, då de initialt bedömdes mest tillförlitliga och rimliga utifrån de flöden som

observerades under slugtesterna. Under den slutgiltiga revisionen av arbetet upptäcktes vissa fel vid

beräkningen av konduktivitet från slugtesterna. De värden som användes för modelleringen är därför

inte samma värde som redovisas i slugtestresultaten, då det inte bedömdes rimligt att göra om

modelleringen i det skede där felet upptäcktes. Det tidigare medianvärdet, som användes för

konduktivitet i modelleringen var 7,0E-5 m/s, vilket är något lägre än den median som redovisas i

resultatdelen för slugtest (1,09E-5 m/s).

Den konduktivitet som användes för lager 2 sattes även på friktionsjordar som befann sig på

markytan. För lera och fyllningsmaterial gjordes inga undersökningar och konduktiviteten i dessa lager

sattes utifrån litteraturvärden medan uppgifter om bergs konduktivitet hämtades via SGU:s kartvisare

för konduktivitet i berg. För fyllningsmaterial definierades inte konduktiviteten genom de figurer för

jordarter som importerats i ModelMuse, utan sattes som en övrig konduktivitet som används där inget

annat definieras. Det innebär att samma konduktivitet även gäller i områden där ett objekt för markdata

saknas, vilket finns där sjöar är belägna och vid eventuella glapp mellan objekt. Några sådana tomrum

i markdata observerades inte och bör inte existerat i modellen. Sjöarna i området valdes att inte

modelleras, då de är mycket små till ytan och deras djup inte är kända. Att modellerade som sjöar med

vatten kan därför skapa orealistiska vattenflöden till grundvattnet, som inte hade kunnat utvärderas utan

att undersöka sjöarna mer noggrant.

  I den slutgiltiga modellen modellerades även påverkan från en vattentät spont. Spontens

konduktivitet sattes utifrån litteraturvärden och dess tjocklek uppskattades från litteraturvärden. För att

modellera sponten ritades ett linjeobjekt runt dagvattendammarna, där HFB-paketet i ModelMuse

användes för att lägga in spontens egenskaper.

 Grundvattenbildningen i området modellerades utifrån det förväntade utflödet av vatten ur

avrinningsområdet. Till detta användes SMHI:s modell S-HYPE för Bällstaåns avrinningsområde, som

visar områdets årsvisa evapotranspirationen, nederbörd och avrinning. Denna avrinning användes som

initialt värde för grundvattenbildning i området. Grundvattenbildning bedömdes inte ske över

hårdgjorda ytor, och vara begränsad i annan bebyggelse. Endast i skog, fält och på öppen mark läts

grundvattenbildning ske utifrån det värde som beräknats från avrinning. I villaområdena i närheten

minskades grundvattenbildningen till 30% av det beräknade värdet medan det i övriga områden inte

simulerades någon grundvattenbildning. För att beakta växtsäsongens påverkan på

grundvattenbildningen reducerades inflödet slutligen med 50 % i den initiala modellen. Ingen värdering

av de underliggande jordarterna togs för grundvattenbildningen utan baserades endast på
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markanvändning från Lantmäteriets översiktskarta som importerades i modellen. De beräknade värdena

visas i tabell 1.

 Utflöde av grundvatten via DRN-funktionen regleras med vattendragens läge samt parametern

konduktans. Detta värde beror i sin tur på vattendragets bredd, bottens tjocklek samt bottens

konduktivitet. Dessa värden uppskattades till stor del och endast Veddestabäckens bredd mättes på plats.

 Generellt för hela modellen satte en initial trycknivå till markytan och alla lager modellerades som

isotropa och homogena. De initiala parametrar som användes redovisas i tabell 1. Dessa parametrar

justerades sedan under kalibreringen.

Tabell 1. I tabellen visas de värden som sattes för de styrande parametrarna i den initiala modellen. Värdena är
uppdelade efter vilken typ av funktion de modelleras som i ModelMuse.

Konduktivitet (m/s) Grundvattenbildning (RCH) Utlopp (DRN)

Berg 2,0E-8 m/s mm/år                       Konduktans (m2/s)

Friktionsjord 7,0E-5 Skog & mark 5,3907E-9 170 Bällstaån 2,0E-5

Lera 4,7E-9 Villabebyggelse 1,6172E-9 51 Veddestabäcken 5,0E-5

Övrigt 5,0E-4 V. dikesföretag 1,0E-7

3.3.3 Kalibrering

Totalt har observationer från 60 grundvattenrör funnits tillgängliga och har använts som underlag för de

verkliga grundvattennivåerna mot vilken kalibreringen av modellen gjordes. 29 av dessa rör har mätts

under 2021 och 2022 som senast och har därför fokuserats på vid kalibreringen. Övriga rör har inte mätts

på flera år, där majoriteten av rörens mätningar avslutades 2018. Rörens placering visas i figur 9 och är

fokuserad till detaljplansområdet för Veddesta I, men ett antal rör är även placerade längre bort.
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Figur 9. Figuren visar de grundvattenrör som användes under kalibreringen. Äldre grundvattenrör har endast
observationer från innan 2021.

 I arbetet var det planerat att resultaten från provpumpningen skulle användas för att kalibrera

modellen utifrån pumpningstestets påverkansområde. Då pumpningstestet endast genomfördes under en

kort tid bedöms den endast ha haft en liten påverkan, vilket gör att resultaten inte kan jämföras med den

numeriska modellens påverkansområde.

 Vid kalibreringen minskades i första steget grundvattenbildningen, då detta bedömdes vara en stor

felkälla utifrån den initiala modellen. Grundvattenbildningen sänktes då i intervall om 10% utifrån det

ursprungliga värdet tills mer realistiska nivåer utifrån jordarternas fördelning erhållits. Detta ledde till

sänkta och mer realistiska grundvattennivåer över större delen av modelldomänen.

 För att få den gradient som observerats i grundvattenrören behövdes ett inflöde norr om planområdet

Veddesta I. Detta skapades via GHB-verktyget i ModelMuse, som skapar ett tryckberoende inflöde.

Detta placerades nära den norra modellranden, cirka 800 m nordväst om de planerade

dagvattendammarna. Objektet är cirka 800 * 120 m, och skapades med målsättningen att ge ett brett

flöde längs modellens norra rand, men med avstånd till vattendragen. Inflödet justerades genom att ändra

trycknivån samt randens konduktans. Placeringen av inflödet gjordes utifrån den gradient som

observerats i grundvattenrör samt utifrån att Bällstaåns avrinningsområde, som modellområdet är en del

av sträcker sig längre norrut. Straxt norr om modellområdet finns främst industriområden, men enligt

de gällande detaljplanerna är vissa grönområden avsatta för lokal omhändertagning av dagvatten
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(Edström & Lundbäck 1992). Detta område borde därmed bidra till grundvattenbildning, som kan flöda

mot modellområdet. Osäkerheten kring modellens norra rand diskuteras mer i avsnitt 5.1 I detta steg

användes i huvudsak de grundvattenrör norr om dagvattendammarna för att få en liknande gradient.

Ändringar i fyllnadsmaterialets konduktivitet prövades även, men bedömdes inte bidra till att öka

modellens överensstämmande med de observerade grundvattennivåerna. Även ändringar i

konduktiviteten för Veddestabäcken prövades, men dessa ändringar gjordes i relativt små intervall.

 När kalibreringen avslutades var grundvattennivåerna i modellen inte helt överensstämmande med

observationerna. De bedömdes dock vara nära nog, och bättre resultat bedömdes svårt att erhålla med

fortsatta manuella förändringar med de givna förutsättningarna. Området söder om Veddestabäcken

saknade aktuella grundvattenobservationer, vilket gjorde det svårt att ta dessa i beaktning under

processen.

3.3.4 Dammpåverkan
När modellen kalibrerats introducerades den tilltänkta grundvattenpåverkan. Detta modellerades som en

konstant grundvattennivå som sattes till 1 m under de planerade dagvattendammarnas botten. Modellen

kördes sedan med alla kalibrerade parametrar. De nya grundvattennivåer som nu beräknats

subtraherades sedan från de opåverkade grundvattennivåerna för att visuellt bedöma dammarnas

påverkan. De modellerade flödena över både dammarnas ränder och det tillagda extraflödet sparades

och jämfördes för att kunna utvärdera påverkan ytterligare.

 I samband med modelleringen med grundvattensänkningen gjordes ytterligare en beräkning på

effekten av en vattentät spont runt dessa dammar. Dessa ritades in som objekt i ModelMuse och

barriären modellerades som en horisontell flödesbarriär som sträckte sig från markytan till bergytan.

Barriärens tjocklek sattes till 0,5 m och prövades med ett antal olika konduktiviteter som ansattes på alla

sidor om dammarna. De konduktiviteter som användes var 1E-7 m/s, 1E-8 m/s samt 5E-9 m/s och

baserades på värden om vilka konduktiviteter som är rimliga att uppnå vid vattentät spont (Cashman &

Preene 2021). Effekten av barriären utvärderades på samma sätt som grundvattensänkningens påverkan.

 Ett påverkansområde definieras normalt som det största område där en ändring i grundvattennivån

får vara större än ett medgivet gränsvärde. Detta gränsvärde bestäms normalt vid tillståndsprövning i

domstol utifrån de utredningar som gjorts inför tillståndsansökan, och är vanligen 0,1–1 m vid

påverkansområdets gräns. Influensområde är det totala område där någon form av grundvattenpåverkan

sker (SGU 2020). I detta arbete kommer påverkan att utvärderas utifrån influensområde, samt med

påverkansområden för några nivåer som väljs godtyckligt för att tydliggöra skillnader mellan olika

modelleringsförsök.

3.3.5 Känslighetsanalys

För att utvärdera några av de ingående parametrarnas känslighet och därmed hur stor påverkan de har

på modellresultatet prövades flera värden systematiskt. Utgångspunkten för känslighetsanalysen var de

värden som först kalibrerats fram. Konduktivitet i akviferen och friktionsjord, grundvattenbildning,
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akvifertjocklek samt konduktansen i det tillagda inflödet prövades, där respektive värde ändrades i

intervall om 10 %. Förändringen genomfördes både som ökningar och minskningar, där fem nya värden

prövades i varje riktning. För konduktivitet provades dessutom de högsta och minsta värde från

slugtesten, samt ett antal värden inom det intervallet. För akviferens tjocklek ändrades den i hela

fraktioner av totaldjupet, vilket gav en ändring i intervall om 20 %, som endast gjordes i tre steg i

respektive riktning. Testerna genomfördes separat, där endast en parameter i taget ändrades

 Under testerna noterades hur stort flöde som modellerades för CHD-funktionen, vilket är den

modellerade pumpningen som krävs för att upprätthålla avsänkningen vid grundvattendammarna. CHD-

funktionen skapar en rand inom modellen där en konstant trycknivå hålls, vilket innebär att en trycknivå

beräknas vara högre än denna satta nivå kommer vatten att lämna modellen, så att den konstanta nivån

behålls. Detta ger alltså samma effekt som en pump vid en viss nivå har, och modellerar därigenom den

avsänkning som görs för att kunna arbeta torrt under dagvattendammarnas konstruktion. Ett antal av

resultaten undersöktes även närmare, där det beräknade påverkansområdet för 1 m avsänkning

jämfördes i storlek.
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4 Resultat
4.1 Konceptuell modell
Den konceptuella modellen redovisas endast i from av kartutklipp, då denna modell inte innehåller några

egentliga beräkningar. Figur 10 samt figur 11 visar modellområdets geografiska placering samt den data

som sedan exporterats till den hydrogeologiska modellen i ModelMuse. I figur 11 visas även de

förenklingar som gjorts med hänseende på jordarter. Bland annat har olika typer av lera och

friktionsjordar grupperats som respektive jordtyp. Till friktionsjord har även vissa områden av torvlager

inkluderats, då de ansågs ha liknande infiltrationsförmåga och inte planerades att behandlas separat.

Figur 10. Karta över det beräknade avrinningsområdet, den reducerade modelldomänen samt dagvattendammarna
i dess centrum.
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Figur 11. Karta över jordarter inom modelldomänen, baserat på SGU:s jordartsdata med vissa förenklingar.

 I figur 12 visas den konceptuella modellen inmatad i ModelMuse. I modellen visas både friktionsjord

i ytlager och grundlager med samma färg. Notera likheten mellan figur 11 och figur 12, där den enda

väsentliga skillnaden att berg inte visas i figur 12, då denna information läggs in som jorddjup. I

ModelMuse är de celler som är utanför avrinningsområdet, eller som avgränsats uppåt på grund av

jorddjup inaktiva och inget vatten kan befinna sig i de.
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Figur 12. Vy ovanifrån i ModelMuse som visar modellens utbredning samt de olika figurer som jordegenskaper
och utflöden satts utifrån i programmet.

4.2 Analytiska metoder

4.2.1 Slugtest
Utifrån de slugtest som genomfördes redovisas den beräknande konduktiviteten vid varje rör, vilket

visas i tabell 2. För rör 14BE071 var återhämtningen för långsam jämfört med den tid som trycknivån

mättes och h=h0*0,37 observerades aldrig vilket är varför detta rör saknar resultat. AQTESOLV kunde

dock beräkna en konduktivitet, trots den långsamma återhämtningen. Vid slugtestet i rör 18S002U

observerades en oväntad tryckökning om cirka 1 m 200 s efter påverkan. Ökning varade i 72 sekunder,

och trycknivån återgick sedan till den tidigare nivån. Lodning av vattennivån skedde vid 150 s samt

310s efter påverkan och visade inga tecken på en oväntad förändring av grundvattennivån. Dessa värden

exkluderades därför innan analysen i AQTESOLV för att inte förvanska resultatet. Övriga tester visade

en jämn återhämtning av grundvattennivån och krävde inga justeringar av värdena.

 Generellt ger de olika metoderna jämförbara resultat. I AQTESOLV beräknas dock något högre

konduktiviteter än de som fåtts via T37 metoden. Rör 18S002U utmärker sig då detta rör har betydligt

lägre konduktivitet vid beräkning med AQTESOLV.
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 Grundvattenrören visas även på en karta i figur 13 tillsammans med AQTESOLV-resultaten, där en

viss spatial trend syns. De rören med lägst konduktivitet återfinns i söder, medan de högre

konduktiviteterna har uppmätts i de östra rören.

Tabell 2. Tabellen visar den beräknade konduktiviteten (K) i m/s utifrån slugtesten samt vissa data om rörens
utformning.

Rör-ID

Lodat till

vattenyta (m) Totaldjup (m)

Rördiameter

(tum)

Beräkning av

K med T37

Beräkning av K

i AQTESOLV

18S002U 2,7 6,1 1 1,00E-6 5,11E-7

14BE071 2,9 6,0 2 - 2,70E-7

14BE070 2,9 6,0 2 2,37E-5 2,67E-5

19RTGV16 3,6 5,5 2 1,08E-4 3,10E-4

17RT123G 3,1 8,4 2 6,69E-6 1,09E-5

16T17GV 2,5 9,2 1 3,54E-7 5,40E-7

21B058GV 2,6 6,5 1 2,07E-5 2,38E-5

Medelvärde 2,9 6,8 2,67E-5 5,32E-5

Medianvärde 2,9 6,1 2,07E-5 1,09E-5

Figur 13. Kartan visar de rör som slugtester genomfördes i samt den beräknade konduktiviteten (m/s) baserat på
Hvorslevs metod i AQTESOLV.
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 I figur 14 visas de passningar som gjordes i AQTESOLV för rör 17RT123G, vilket var det värde

som blev medianvärdet vid beräkningen i AQTESOLV. Figurer för samtliga slugtest visas i appendix.

Notera att detta medianvärde inte var det som användes för modelleringen, på grund av ett misstag vid

beräkningen av konduktivitet från slugtesten.

Figur 14. Figuren visar data från slugtest i rör 17RT123G i form av normaliserade trycknivåer (normalized head)
mot tid sedan påverkan i sekunder. De två horisontella linjerna visar passningsintervallet mellan 0,15 – 0,25 m/m
i och den lutande linjen är den passning som gjorts i AQTESOLV.

4.2.2 Pumpningstest

Under pumpningstestet erhölls ett grundvattenuttag om cirka 2,7 l/min (0,045 l/s) som uppehölls under

197 min. Uttaget resulterade i en grundvattensänkning som varierade mellan 105 – 125 cm under

pumpningstiden. Denna nya grundvattennivå blev då +10,61 m över referenshöjd som lägst.

Pumpningshastigheten om 2,7 l/min bedömdes som rörets högsta uttagskapacitet under de rådande

förhållandena och hölls relativt stabil under hela pumpningstiden bortsett från ett stopp. Efter 88 min

stoppades pumpen av misstag i 19 min men testet återupptogs sedan med samma pumpningshastighet

och pågick i ytterligare 90 min. Den högsta avsänkningen uppmättes under pumpperiodens mitt, efter

80 minuters pumpning.

 Analysresultaten redovisas i tabell 3 samt i figur 15. De tabellvärden som visas är

akviferparametrarna transmissivitet (T) och magasinkoefficienten (S), samt konfidensintervallet för

dessa värden. Konfidensintervallen visas med 95 % säkerhet för både högre och lägre värden.

Tabellresultaten visas för olika metoder, där ”Singel” endast analyserade pumpningsrörets observationer

medan ”Fullständig” använde alla data från tryckmätare i de tre rören. Vid ”Singel kort” och

”Fullständig kort” användes endast observationerna fram till stoppet som skedde efter 88 min.
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Tabell 3. Tabellen visar beräknade K och S-värden samt konfidensintervall för dessa parametrar med de olika
analysmetoder som använts. Även hydraulisk konduktivitet har beräknats från T-värdet i akviferen. Den mäktighet
i akviferen som använts är 3,3 m.

Singel Fullständig Singel kort Fullständig kort

T (m2/s) 0,0009786 0,0009787 0,001089 0,001089

S 0,05847 0,05847 0,05847 0,05847

KI-T 0,0002143 3,62E-5 3,39E-5 5,74E-6

KI-S 0,393 0,04952 0,05604 0,007273

Konduktivitet (m/s) 2,97E-4 2,97E-4 3,30E-4 3,30E-4

 I figur 15 syns skillnaden i påverkan vid de olika grundvattenrören stort. Observationsbrunnarna

befann sig 12 m (21KV103) och 10 m (15RT319G) från pumpningsbrunnen, men visar endast mycket

små förändringar i grundvattennivåer. Notera även stoppen som skedde efter 88 min, vilket syns som en

plötslig minskning av avsänkningen, för att sedan återgå när pumpen startas.

Figur 15. Figuren visar den uppmätta avsänkningen (displacement) i de tre rören, samt de linjer som AQTESOLV
passar mot observationerna. Avsänkningen visas på en linjär skala medan tiden (time) visas i minuter på en
logaritmisk skala.
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4.2.3 Flödesberäkning för Veddestabäcken
 Utifrån den flödesberäkning som gjordes på pumpningsdagen beräknades ett flöde i Veddestabäcken

till 4,2 l/s. Vattendraget uppskattades vara 50 cm brett med ett medeldjup om 5 cm, och den ytliga

flödeshastigheten uppskattades till 0,26 m/s där vattnets medelhastighet antogs vara 65 % av

ythastigheten. Detta värde bör ses som mycket osäkert, då de ingående värdena vid beräkningen till stor

del uppskattats. Mätningen gjordes innan pumpningen startade och ingen mätning gjordes under eller

efter pumpningen då endast små förändringar observerades i grundvattenrören under pumpningen.

4.2.4 Avsänkningsberäkning
Utifrån pumpningstestet gjordes en avsänkningsberäkning med Theis brunnsekvation. I ekvationen

användes avståndet 100 m, vilket är det ungefärliga avståndet från de planerade dagvattendammarna till

de närmst belägna villorna. Beräkningarna gjordes för olika pumpningstider, från 10 till 150 dagar. Fyra

olika pumpningshastigheter användes, där den lägsta motsvarar det som bedömdes vara den högsta

möjliga pumpningshastigheten under pumpningstestet. Resultaten för avsänkningsberäkningarna visas

i figur 16.

Figur 16. Figuren visar den beräknade avsänkningen av grundvattnet vid 100 m från pumpningsplatsen.
Avsänkningen visas för olika tider utifrån olika pumpningshastigheter.

 Utifrån avsänkningsberäkningarna ses relativt små förändringar av grundvattennivån vid den

pumpningskapacitet som erhölls vid pumpningstestet. Vid högre pumpningshastigheter ökar påverkan

på grundvattnet och ökningen sker ungefär linjärt med pumpningshastigheten. Vid

pumpningshastigheten 0,05 l/s ges en mycket liten avsänkning 100 m från pumpningsröret, som

maximalt beräknats till 1,6 cm efter 150 dagar.

0

20

40

60

80

100

120

140

0 30 60 90 120 150

A
vs

än
kn

in
g 

(c
m

)

Pumpningstid (dygn)

0,05 l/s

0,5 l/s

2 l/s

3 l/s

4 l/s



33

4.3 Numerisk modell
Resultaten från den numeriska modellen i ModelMuse har delats upp efter i vilket steg av processen de

tagits fram. Den initiala modellen visar resultat med de ursprungliga parametrar som antagits eller

beräknats och är den modell som senare kalibrerats för att bättre stämma överens med observationer och

rimliga antaganden om grundvattennivåer. Vid alla modelleringsförsök som presenteras har samma

diskretisering använts, vilket visas i figur 17. Tidiga försök gjordes med en mindre modelldomän, som

visats i figur 10, men dessa övergavs under arbetet och inga resultat visas därför för den. I samtliga

resultatfigurer där koordinater visas anges de i SWEREF 99 18 00 om inget annat anges. Trycknivåer

anges för den huvudsakliga akviferen, moränlagret som benämns som lager 2 i modellen. Nivåerna visas

från marknivå eller från referenshöjd RH2000 enligt respektive figurtext. I ModelMuse kan endast punkt

användas som decimaltecken och komma används som tusentalsavgränsare, vilket är varför dessa

förekommer i flera figurer.

Figur 17. Figuren visar diskretisering över modelldomänen. De största cellsidorna är 100 m och förfinas till 25 m
samt 12,5 m vid den innersta förfiningen. Vattendragen i området visas även i grönt, samt det tillagda diket i rosa.

 Ett tvärsnitt av modellen visas i figur 18. Detta tvärsnitt är taget längs den lila linjen som visas i figur

17, som är placerad mellan de två dagvattendammarna och sträcker sig över hela modelldomänen

parallellt med cellerna. I figuren syns utöver de olika marktypernas fördelning även de stora

variationerna i jorddjup över området. Veddestabäcken syns inte direkt i cellerna, men dess läge i



34

profilen har markerats separat. Längs de något högre områden i norr och söder är jordlagret, som utgörs

av lager 1 och lager 2 i modellen, mycket tunt. Det koordinatsystem som visas på X-axeln i figuren är

inte verkliga koordinater, utan skapas av ModelMuse när rutnätet roterats. De kan inte användas direkt

i andra kartor, men kan användas för att se avstånd i meter.

Figur 18. I figuren visas ett tvärsnitt av ur modellens diskretisering med de olika marktyperna färgade enligt
teckenförklaringen. Figuren visas med tio gångers vertikal överdrift. De horisontella koordinaterna visar
ModelMuse interna koordinatsystem och den vertikala axeln visar höjd från referensnivå.

4.3.1 Initial modell
Från den initiala modellen syns en tydlig gradient från modellens ytterkanter mot de vattendrag och

diket som finns i området. Högst trycknivå har beräknats i modellens södra område, vilket även är den

del som är längst ifrån ett vattendrag. Den västra halvan är över lag högt belägen, med en marknivå som

varierar mellan ca + 25–35 meter, men lokala kullar som når + 40 m över referenshöjd. Trots den högre

markhöjden visar trycknivåerna ett tydligt artesiskt tryck i akviferen. Även i områdets östra del är

akviferen under artesiska förhållanden, men inte lika kraftigt. Norr om dagvattendammarna, vid området

med fyllningsmaterial syns endast en svag gradient mot Veddestabäcken och trycknivån befinner sig

runt marknivån. Akviferens beräknade trycknivåer visas i figur 19, samt i figur 20 där resultaten även

visas tillsammans med de modellerade jordarterna. För att tydligare se de beräknade trycknivåerna bör

figur 19 användas.



35

Figur 19. Figuren visar de beräknade grundvattennivåerna i akviferen från referenshöjd i ModelMuse, samt
modellens utlopp som rosa linjeobjekt.

Figur 20. Figuren visar de beräknade trycknivåerna från referenshöjd i akviferen i ModelMuse. De objekt som
definierar olika jordarter visas även, samt vattendragen i området.
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 Genom att räkna om trycknivåerna till att visas från markytan blir det enklare att bedöma huruvida

vissa trycknivåer är orimliga med hänseende till markytan samt även visa hur grundvattnet förhåller sig

till markytan. Detta har gjorts i figur 21 där även de bakomliggande jordarterna har tagits bort för att

göra nivåkonturerna tydligare. Från denna figur syns även ett tydligt undertryck väster om

fyllningsområdet vid dagvattendammarna. Även i villaområdet söder om Veddestabäcken visar denna

modell på ett tydligt undertryck.

Figur 21. I figuren visas de beräknade trycknivåerna i akviferen jämfört med markytan i ModelMuse med utloppen
för grundvatten i rosa. I utlopp innefattas både vattendrag och dikesföretag.

4.3.2 Kalibrering

Efter kalibrering gav modellen resultat som stämmer bättre med de observerade grundvattennivåerna,

men vissa skillnader består. De största förändringarna under kalibreringen var att ett nytt

grundvattenbildningsflöde ansattes, samt att ett nytt inflöde skapades i modellen. Samtliga

modellparametrar visas i tabell 4 och de nya grundvattennivåerna i figur 22 samt i figur 23 där även

jordarter visas.
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Tabell 4. Tabellen visar de parametrar som användes vid den slutgiltiga modellen efter kalibrering. Flera
parametrar stämmer överens med de som tidigare använts och visats i tabell 1. Värdena har tagits fram under
kalibreringen, men grundar sig i de värden och metoder som beskrivs i avsnitt 3.3.2.

Konduktivitet (m/s) Grundvattenbildning (RCH) Flöden (DRN & GHB)

Berg 2,0E-8 m/s mm/år                                  Konduktans (m2/s)

Friktionsjord 7,0E-5 Skog & mark 2,695E-9 85 Bällstaån 2,0E-5

Lera 4,7E-9 Villabebyggelse 8,086E-10 25,5 Veddestabäcken 8,0E-5

Övrigt 5,0E-4 V. dikesföretag 1,0E-7

Extra inflöde (18 m) 1,0E-8

Figur 22. I figuren visas de kalibrerade modellresultatens trycknivåer angivna från referenshöjd.
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Figur 23. Figuren visar de kalibrerade modellresultaten med trycknivåer angivna från referenshöjd samt de
modellerade jordlagren.

 Grundvattennivåerna vid byggområdet stämmer relativt väl mot observationerna, men hur bra

varierar i olika delar. De grundvattenrör som mätts under 2021–2022 och prioriterats vid kalibreringen

visas tillsammans med de kalibrerade nivåerna i figur 24. Flera äldre observationer finns även, men de

har inte lagts lika mycket vikt på deras grundvattennivåer under kalibreringen Nära den östra dammen

stämmer de modellerade trycknivåerna väl med observationerna, men vid Veddestabäcken ses en

långsammare sänkning av grundvattennivåerna i grundvattenrören jämfört med modellen. I modellen är

nivåerna mer konstanta och sänks sedan snabbt nära Veddestabäcken. Även nordväst om

dagvattendammarna skiljer sig grundvattennivåerna, där högre nivåer observerats än vad som modellen

visar. I och med att observationerna är från olika årstider samt olika år och har mätts under olika långa

intervall variera de på vissa platser kraftigt inom korta avstånd, vilket försvårade kalibreringen och

medför att större skillnader än vad som önskat uppstår. Söder om Veddestabäcken finns endast få och

äldre grundvattenobservationer, men dessa visar på grundvattennivåer som är ca 2 m högre än vad som

anges i modellen. I övriga delar av modellen är grundvattennivåerna generellt lägre än i den initiala

modellen.
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Figur 24. Figuren visar de grundvattenobservationer från rör som mätts under 2020–2022, samt de modellerade
trycknivåerna efter kalibreringen.

 De nya nivåerna ger trycknivåer under markytan i morän men artesiska tryck i de flesta lerområden,

vilket syns i figur 25. Jordarterna i figuren har tagits bort för att tydligare visa trycklinjerna, men kan

ses i figur 23. Från dessa figurer syns generella trender med artesiska tryck vid lera och tryck under

markytan i områden med morän eller friktionsjord. Det går även att utläsa att grundvattnet vid

byggområdet ligger nära markytan, och riskerar således att påverkas under byggnadstiden.
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Figur 25. I figuren visas akviferens trycknivåer jämfört med markytan.

4.3.3 Dammpåverkan

Dammens beräknade påverkan visas i figur 26 samt i figur 27, där de nivåer som anges är de skillnader

mot den opåverkade och kalibrerade modellen. De grundvattennivåer som beräknats i den kalibrerade

modellen är vid + 12,7 m vid den västra dagvattendammen och + 12,3 m vid den östra. Inom dammarna

sätts en konstant nivå till + 9,4 m i den västra och + 10,7 m i den östra. Detta ger således en

grundvattensänkning om 3,3 m och 1,7 m för respektive damm.

 Denna avsänkning resulterar i ett stort influensområde. Vid modellens södra rand, ca 700 m från

dagvattendammarna visas en sänkning på över 0,5 m och mot norr når en avsänkning på 0,5 m ännu

längre. Under de mest närliggande villorna beräknas en grundvattensänkning på upp till 1,5 m, där den

tidigare grundvattennivån modellerats till ca 2 m under mark vid lera och 5 m under mark vid morän.

Vid denna påverkan ger modellen ett utflöde från dagvattendammarna (CHD) på 3,43 l/s samt ett inflöde

från det tillagda inflödet (GHB) om 4 l/s. Utflödet via vattendragen, med DRN - verktyget uppgår till 26

l/s.



41

Figur 26. I figuren visas den beräknade skillnaden mellan grundvattennivåerna innan och efter att
dagvattendammarnas avsänkning har modellerats.

 För att visa de områden som påverkas har dessa avsänkningslinjer även lagts in över en karta, vilket

visas i figur 27. Där syns den beräknade avsänkningens omfattning och utbredning. Hela villaområdet

söder om Veddestabäcken beräknas enligt denna modell få minst 0,5 m lägre grundvattennivåer och

över ett betydande område sänks grundvattnet ytterligare. Som högst beräknas de mest drabbade husen

få 2 m lägre grundvattennivåer. Även norrut är påverkan stor och mycket långtgående. Över 0,5 m

avsänkning har även beräknats bortom Bällstaån i modellens nordligaste område.
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Figur 27. I denna figur visas den beräknade avsänkningen med en bakomliggande översiktskarta.

 En modellering gjordes även med bara den östra dammen aktiv. Detta gjordes då de modellerade

avsänkningarna skiljer sig mellan dammarna och hur detta påverkar avsänkningen i omgivningen var av

intresse. Denna modellering visas i figur 28, där alla andra parametrar är de samma som vid övriga

modelleringar. Vid denna modellering är avsänkningen kraftigt minskad mot de tidigare

modelleringarna med båda dammarna aktiva som visats i flera figurer ovan. Det är fortfarande ett stort

område som påverkas, men avsänkningen som sker är mindre utbredd och inte lika kraftig.

Grundvattennivån vid de mest närbelägna husen sänks i denna modell med cirka 1 m, i stället för de

dryga 2 m som tidigare modell visat. Det modellerade utloppet (CHD) var 2,2 l/s för att skapa

avsänkningen i detta modellförsök.
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Figur 28. Figuren visar den beräknande grundvattensänkningen om avsänkning endast görs vid den östra dammen.

4.3.3.1 Vattentät spont
Vid modellering av avsänkning under dagvattendammarna med vattentät spont beräknas en viss

avsänkning, men den är kraftigt minskat jämfört med den obegränsad avsänkningen som visats i tidigare

avsnitt. Vid denna modellering gjordes tre separata försök där sponten hade en konduktivitet om 1E-7

m/s, 1E-8 m/s eller 5E-9 m/s. Resultaten för dessa modelleringar visas i figur 29.
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Figur 29. I figuren
visas påverkan vid
avsänkning med
vattentät spont vid
olika konduktivitet
(m/s). För figur a) har
K=1E-7, b) K=1E-8
samt c) K=5E-9.
Observera de olika
skalorna i figurerna,
varje markering på X-
axeln motsvarar dock
100 m i alla figurer.

a)

b)

c)
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4.3.4 Känslighetsanalys
Från känslighetsanalysen fås nästan linjära relationer mellan ändringar i den modellerade

grundvattenbildningen, konduktansen för det tillagda inflödet samt konduktiviteten mot respektive

utflöde över modellranden som representerar dammarnas avsänkning. Flödet över denna rand (CHD)

representerar den pumpning som skulle krävas för att hålla grundvattennivå konstant. Dessa relationer

visas i figur 30, samt värden för en linjär passning i tabell 5. Det bör noteras att vid flera av dessa värden

gav modellen mycket skilda trycknivåer över modellområdet. Flera av dessa värden hade inte kunnat

användas i modelleringen trots att deras påverkan på flödet över CHD randen verkar rimlig och inte allt

för skiljt från det värde som användes i den slutgiltiga modellen. En förhöjd grundvattenbildning gav

till exempel kraftigt artesiska trycknivåer, som den initiala modellen visade.

Figur 30. I figuren visas de procentuella skillnaderna i CHD-utflöde mot respektive ändring i de olika
parametrarna.

 För konduktivitet sågs en linjär relation mellan CHD-flöde och ändringar i K endast vid ett smalt

intervall runt slugtestens initiala medianvärde (startvärde). Vid tester med mer skilda värden finns ingen

tydlig relation för alla värden, men korrelation kan ses inom gruppen nära värdet användes i

modelleringen. Dessa värden visas i figur 31 där även de tidigare försöken med konduktivitet syns som

en relativt rät linje i mitten av figuren.
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Figur 31. I denna figur visas förändringar i CHD-utlopp mot förändringen i konduktivitet. Notera den räta linjen
vid små förändringar i K, samt att X-axeln är logaritmisk.

 För känslighetsanalysen med olika akvifertjocklek användes både påverkan på CHD-utlopp och

GHB-inlopp, alltså både ändringar i utflöde över randen från avsänkningen samt förändringar i det

tillagda inflödet över randen. Båda dessa visar nära linjära samband, men påverkan på CHD-utloppet är

mer påtagligt. Detta visas i figur 32. Även värden för dessa linjära passningars visas i tabell 5. Flödet

över GHB randen har noterats för att säkerställa att en förändring i utflöde över CHD-rand inte

kompenseras helt av ett ändrat inflöde till modellen över GHB-randen. Dessa flöden följer varandra

delvis, men utflöde över CHD-randen ändras snabbare än inflödet över GHB-randen, och ändringar i

flödena kompenseras alltså inte helt av varandra.
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Figur 32. Figuren visar förändringar i akvifertjocklek mot dess påverkan på CHD-utlopp samt GHB-inlopp.

Tabell 5. I denna tabell visas parametrar för de linjära passningarna mellan förändringar i de olika parametrarna
mot skillnader i modellen resultat. Endast det smala testet för konduktivt har använts.

Konduktivitet Grundvattenbildning Tillagt inflöde Akvifertjocklek

CHD CHD CHD GHB

R2 0,9775 R2 0,9998 R2 0,9862 R2 0,9967 0,9781

Lutning  -0,1274 Lutning 0,5372 Lutning 0,1845 Lutning -0,7447 -0,2533

 Under analysen bedömdes de trycknivåerna vid dagvattendammarnas påverkan vid de största

förändringarna för varje parameter i känslighetsanalysen samt ett antal andra försök. Skillnader i

påverkansområdet korrelerar till viss del med CHD-flödet men några mer exakta relationer kan inte

bestämmas. Ett urval av de undersökta modellresultaten visas i figur 33, tillsammans med standardfallet

utan några ändrade värden från kalibreringen. Alla värden visas i form av beräknat påverkansområde

för 1 m avsänkning från ett standardfall med den testade förändringen men utan att dammens påverkan

modellerats. Från resultatet ses att en sänkning av CHD-flödet får påverkansområdet att minska och vice

versa. Hur stor förändring som sker verkar dock inte korrelera med CHD-förändringen, där den GHB-

orsakade förändringen ger mycket liten skillnad i påverkansområdet, medan en snarlik förändring

orsakad av ny konduktivitet ger större påverkan. En större CHD-förändring orsakad av ändrad

grundvattenbildning ger även ett mindre påverkansområde än den mindre CHD-förändringen orsakad

av en ny konduktivitet.
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Figur 33. Figuren visar ett antal påverkansområden från känslighetsanalysen. Varje kurva visar påverkansområdet
för 1 m avsänkning med den angivna förändringen, samt förändringen i CHD-flöde inom parentes. RCH refererar
till grundvattenbildning medan GHB är konduktansen i det tillagda inflödet och K är akviferens konduktivitet.

 De parametrar som gav störst förändring i CHD var förändringar i akvifertjockleken, där CHD-

utloppet förändrades med -0,7447 % för varje procentuell förändring av tjockleken.

Dagvattendammarnas påverkan vid den högsta och lägsta akvifertjockleken visas i figur 34, där endast

påverkansområdet för 1 m avsänkning visas. Påverkansområdet varierar stort med de olika

akvifertjocklekarna, men i alla fall visas en signifikant avsänkning av grundvattnet. Vid de förändrade

fallen är den opåverkade modellen inte längre kalibrerad mot de observationer som gjorts i

grundvattenrör.
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Figur 34. Figuren visar påverkansområdet för 1 m avsänkning vid olika akvifertjocklekar. Standardfallet innebär
att akviferen består av halva jorddjupet.
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5 Diskussion
5.1 Konceptuell modell
Den konceptuella modellen som togs fram för detta arbete innehåller med största sannolikhet ett antal

brister som kom att påverka den efterföljande modelleringen. I avrinningsområdets norra del går en

skarp kant, som skapats på grund av den förhöjning som gjorts för järnvägen. Under järnvägen leds

ytvatten genom en kulvert, vilket inte kan tas hänsyn till när ett avrinningsområde beräknas utifrån

topografin. Eftersom utloppet inte sattes vid Bällstaåns verkliga slut så blir järnvägsbankens höjd

tillräcklig för att agera som en vattendelare, och avrinningsområdet avgränsas för tidigt. Då grundvatten

inte behöver följa samma topografiska begränsningar som ytvatten blir denna avgränsning extra

märkbar, och det är sannolikt att en betydande del vatten som nu hamnat utanför avrinningsområdet,

och där med utanför modelldomänen, borde rinna söder ut och påverka grundvattennivåerna i

modelldomänen. Även om avrinningsområdet skulle vara korrekt är det dessutom inte säkert att

grundvatten följer samma vattendelare som ytvatten, då topografin inte alltid har samma påverkan för

flödesvägar under marken

 Det minskade grundvattenflödet motverkades i den numeriska modellen till viss del genom att lägga

in ett nytt inflöde, men det blir då ännu osäkrare att basera grundvattenbildningen på avrinningen i

området, efter som att det totala området nu kraftigt minskats. Det är även sannolikt att en liknande, men

omvänd process sker i modellens södra del. Där stängdes grundvattnet i stället in, utan att kunna nå ett

utlopp vilket kan förklara det mycket höga grundvattentrycket i den initiala modellen.

 Jorddjupet, och den lagerföljd som angivits i modellen innehåller flera osäkerhetsfaktorer. Jorddjupet

som har använts är baserat på SGU:s jorddjupsmodell, som i sin tur baseras på borrningar,

jordartskarteringar och sprickzoner i berg (SGU 2021a). Säkerheten i jorddjupet kan antas vara relativt

god i bebyggda områden, där det bland annat borrats för bergvärme eller grundvattenövervakning till

större byggnadsprojekt. I områdets västra del är det däremot få borrhål, och avståndet mellan

observationer är upp till 600 m, vilket sänker säkerheten i dessa områden. Även i industriområdet norr

om byggnadsområdet för dagvattendammarna är observationerna få, med upp till 450 m mellan vissa

punkter.

 Huruvida det är mest lämpligt att använda denna typ av avrinningsområde som eventuellt är

missvisande eller att använda en mindre modell som justeras mer med uppskattade flöden är osäkert.

Korta försök gjordes med en mindre modell inom detta projekt, men övergavs då den modellerade

avsänkningen bedömdes för nära randen. Detta blev ändå fallet med den större modellen som användes

genom projektet, vilket leder till likande brister. Även om vattendelaren och den modellerade randen

initialt är en korrekt representation av verkligheten så kan en så pass kraftig avsänkning som modellerats

innebära att vattendelaren flyttas och ett större område blir tillgängligt för grundvattenbildning (SGU

2020). Att undersöka skillnaden mellan en mindre modell med mer kalibrering av flöden över ränder

och denna större modell med yttre ränder utan flöden kan vara område för fortsatta studier inom detta
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arbetes syfte. Att använda ett mycket stort område för modellen, till exempel hela Bällstaåns

avrinningsområde bedömdes initialt vara onödigt stort och riskera att tillföra ytterligare osäkerheter på

grund av den stora påverkan som gjorts i och med all bebyggelse. I och med att detta arbete resulterade

i påverkan vid modellens yttre ränder hade det dock varit motiverat att utvärdera en sådan stor modell,

men detta rymdes inte inom arbetet.

 Den lagerföljd som använts i modellen är även en mycket grov förenkling av verkligheten. Inom hela

området har det antagits vara ett sammanhängande lager över hela området. Detta behöver inte stämma,

och det är inte orealistiskt att förvänta sig att ”öar” av friktionsjord existerar, som inte behöver vara

hydrauliskt sammankopplade med resterande delar av akviferen. Att anta att morän eller friktionsjord

ligger på berg stämmer oftast i svenska jordar, men längs högre belägna områden försvinner moränen

ofta helt, vilket borde leda till vissa avgränsningar i grundvattnets flödesväg. Jordarternas utbredning

hade kunnat modellerats utifrån den borrningsdata som finns i SGU:s brunnsarkiv, men bedömdes som

svårhanterat och osäkert. Möjligheten att pröva modellen med olika fördelning av akvifer och

överlagrande jord har däremot funnits och hade kunnat vara ett nyttigt tillägg till detta arbete.

5.2 Analytiska beräkningar

5.2.1 Slugtest
Slugtesten som genomfördes inom arbetet visars på stora variationer i konduktivitet. Detta är inte

oväntat, då konduktiviteter ofta varierar kraftigt. Metoden innehåller dessutom flera moment som kan

resultera i fel, bland annat hur snabbt påverkan på vattennivån skapas. Detta blir särskilt märkbart vid

hög konduktivitet, då den maximala höjningen blir lägre än vad som borde skapats, då vattnet rinner

undan samtidigt som det hälls i. Särskilt i smala rör blir detta ett problem, då tillsättningen av vatten

måste gå via en tratt vilket gör att påverkan tar längre tid.

 Att använda medianvärdet från slugtesten som representativt värde för akviferen gjordes då det i

detta fall gav en bättre bild av den centrala tendensen av konduktiviteten än medelvärden, som påverkas

kraftigt av extremvärden. Det värde som användes för modelleringen var dock inte det medelvärde som

slutligen beräknades, utan ett tidigare värde som visade sig bygga på felaktiga beräkningar. Medianen

var 1,09E-5 m/s vilket är något lägre än 7,0E-5 m/s som användes i modelleringen. Konduktiviteten som

användes för modelleringen skiljer sig inte extremt mot det nya beräknade medianvärdet och är även

jämförbart med det nya medelvärdet för konduktivitet om 5,32E-5 m/s.

Att interpolera de olika konduktiviteterna och ansätta olika värden över området bedömdes inte heller

motiverat, då de slugtester som gjordes var relativt närbelägna i en mycket liten del av modelldomänen.

Slugtesten får därför endast agera som en ungefärlig bild över vilken konduktivitet som kan väntas i

området, men det är troligt att den skiljer sig stort då marken har utsatts för mänsklig påverkan i olika

utsträckning i området och mycket få delar av området kan anses vara naturliga.

Vissa skillnader i de beräknade konduktiviteterna finns mellan T37-metoden och beräkningen i

AQTESOLV. I AQTESOLV används flera datapunkter för att göra en linjär passning, vilket bör ge
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större precision än T37-metoden som endast använder tiden till en punkt för att beräkna konduktiviteten.

AQTESOLV använder även mer data kring akviferens mäktighet, vilket även kan påverka den

beräknade konduktiviteten och förklara varför vissa skillnader finns.

 I allmänhet bör Hvorslevs metod, som användes i detta arbete, vara en passande metod utifrån de

förutsättningar som fanns och antaganden i metoden. Det finns dock andra metoder som ofta används

vid likande förhållanden, till exempel den av Cooper et al. (1967) (Jeppson et al. 2022b). Jämfört med

denna metod ger Hvorslevs metod generellt något högre konduktivitet, och överskattar värdet med cirka

5 % (Butler 1997). Detta borde dock inte leda till betydande felvisningar vid de tester som utfördes.

5.2.2 Pumpningstest och avsänkningsberäkningar
Det pumpningstest som genomfördes var för kort i förhållande till de rådande markförhållandena. Någon

standardiserad tid för hur länge ett pumpningstest ska pågå finns inte, men vid omfattande

undersökningar kan de pågå i veckor (Jeppson et al. 2022b). Vilken tid som krävs för att ge tillräcklig

information beror även på pumpningsflödet och syftet med testet. I detta fall var det ursprungliga syftet

att undersöka influensradien vid pumpning, för att ha som underlag till den influensradie som senare

beräknades i den numeriska modellen. För detta hade stationära eller åtminstone pseudostationära

förhållanden varit fördelaktigt, för att säkerställa att denna påverkan skapats genom pumpningen. En så

pass omfattande pumpning hade dock förmodligen inte varit önskvärd, eller tillåten, då det antagligen

hade påverkat grundvattnet under de närliggande byggnaderna. Den påverkan som skapades under

pumpningstestet var dock mycket liten och knappt observerbar i observationsrören som var drygt 10 m

från pumpningsröret. De värden som beräknats utifrån testet är därför relativt osäkra, då endast ett litet

område påverkats av pumpningen. På grund av utomstående omständigheter var det inte möjligt att

genomföra en mer omfattande pumpning som initialt planerades inom detta arbete.

 Det stopp som gjordes under pumpningen är även problematiskt för hur representativa resultaten är

för området. Enligt den tills nyligen gällande svensk standard (ISO 22282–4:2012) ska pumpningen

vara konstant under de 24 första timmarna av testet, och om ett stopp sker ska testet förkastas. Detta

syftar givetvis till längre pumpningstester, men stödjer att den korta pumpningstiden samt stoppet bör

anses som allvarliga för testets och resultatens kvalité. Då AQTESOLV kan hantera olika

pumpningsflöden och därmed även stopp, bör det dock ha en begränsad påverkan för den beräknade

transmissiviteten. Magasinkoefficienten och framför allt hur stor radie som resultaten är representativa

är däremot mer osäkra.

 Vid beräkning av de ekvationer som ligger till grund för pumpningstestanalysen antas det att både

transmissivitet och magasinkoefficienten är konstanta i både rum och tid (Domenico & Schwartz 1998).

Från sonderingar vid grundvattenrören är lagerföljden i området känd och de olika jordlagrens mäktighet

varierar kraftigt, exempelvis har akviferens mäktighet ökat från 3,3 m vid pumpningsröret till 5,1 m vid

ett annat rör cirka 80 m åt sydväst. Det finns därför en risk att de ovan nämnda egenskaperna varierar



53

kraftigt i området, och de värden som uppmätts kan endast antas vara representativa inom det område

som påverkats under pumpningen.

 Trots den korta pumpningstiden och begränsade påverkan beräknas en hög konduktivitet, runt 3E-4

m/s beroende på vilka data som användes i AQTESOLV, vilket kan jämföras med slugtesten vars

median var 1,09E-5 m/s. De slugtest som genomfördes i och nära pumpningsbrunnen var dock de som

gav högst konduktivitet, samt det rör där en konduktivitet på 2,6E-3 m/s beräknades. Det finns alltså

stöd från slugtesten om en generellt högre konduktivitet i det område där pumpningen genomfördes.

Pumpningen bör därför inte förkastas som misslyckad eller ickesignifikant, även om mer spatialt

långtgående tolkningar bör göras med försiktighet. Den höga konduktiviteten ges då pumpningsflödet

var mycket litet. Vid de rådande förhållandena var det inte möjligt att pumpa fortare utan att riskera att

torrlägga röret.

 De avsänkningsberäkningar som genomfördes gjordes utifrån pumpningstestets resultat och kan ses

som en extrapolering av pumpningens influensområde. Med det pumpningsflöde som kunde hållas

under pumpningstestet syns en i princip obefintlig avsänkning förutom vid mycket långa

pumpningstider, vilket är det som pumpningstestet också visar. Vid högre pumpningsflöde ökar även

avsänkningen i liknande proportioner. För ett mer betydelsefullt pumpningstest som bättre representerar

den planerade avsänkningen hade alltså mycket högre pumpningsflöden krävts och därmed även en

djupare akvifer då högre uttag inte var möjlig i detta rör. För att nå samma grundvattenavsänkning som

modelleras i den närmaste dagvattendammen hade nivån i pumpningsröret behövt bli 89 cm lägre än

vad som skapades vid provpumpningen. En djupare avsänkning var inte möjlig då pumpintaget redan

var placerat mycket nära botten, och vid högre pumpningsflöde blev röret torrlagt. Pumpningsflödena 3

l/s samt 4 l/s är särskilt intressanta då den numeriska modellen resulterade i utloppflöden från den

modellerade avsänkningen för dagvattendammarna mellan dessa flöden, detta diskuteras i avsnitt 5.3.1.

5.3 Numerisk modell

5.3.1 Modellkalibrering
Den initiala modell som togs fram gav flera områden med extrema trycknivåer som inte är realistiska i

en naturlig miljö. Vissa av dessa har redan diskuterats i avsnitt 5.1, men även mer centrala delar gav

mycket höga nivåer. Detta ansågs bero på att en hög grundvattenbildning modellerades, vilket är varför

denna sänktes kraftigt under kalibreringen. Det ursprungliga värdet som antogs, 170 mm/år är däremot

inte orimligt och likande värden (175 – 200 mm/år) används i modellering för flera stora projekt, bland

annat Förbifart Stockholm och Tunnelbanan Akalla-Barkarby, där tunnelbaneutbyggnaden dessutom

angränsar till detta projekt (Berzell 2011; Nylén et al. 2015).

 I den kalibrerade modellen modellerades ett totalt utflöde via alla vattendrag om 26 l /s. SMHI har

endast flödesmodelleringar för Bällstaån, vilket innefattar ett mycket större avrinningsområde och hade

2020 ett medelflöde om 346 l/s (SMHI 2022). Det flöde som uppmättes i Veddestabäcken var 4,2 l/s,

vilket till viss del stödjer det modellerade utflödet. Det modellerade flödet bör vara större, då det
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innefattar hela Veddestabäcken, samt det dike som modellerades och Bällstaån. Hur väl dessa värden

stämmer överens är svårt att säga, men de kan ändå anses rimliga. Hur väl det uppmätta flödet i

Veddestabäcken eller det modellerade totala utflödet korrelerar med Bällstaåns totala flöde är även det

mycket osäkert, men det modellerade utflödet bör vara mindre än Bällstaåns totala flöde, då ån bedömts

få huvuddelen av sitt vatten från ytavrinning, och inte via grundvatten (Wennberg et al. 2017).

 Veddestabäckens och Bällstaåns hydrauliska kontakt med akviferen är ytterligare en faktor som kan

påverka hur grundvattenbildning och utflödet beter sig. Ligger vattendragen helt i lera kommer dess

botten att vara frånkopplad från grundvatten att strömma ut som ytvatten i ån Vattendragens konduktans

modellerar normalt denna förmåga men där det övre jordlagret är lera av större mäktighet kommer lerans

konduktivitet i stället att bli begränsande, vilket gäller både för modellen och verkligheten. Detta är

fallet för åtminstone Bällstaån som dessutom får en stor del av sitt vatten via dagvattenledningar, vilket

bland annat syns då ån reagerar snabbt på nederbörd (Wennberg et al. 2017). Även i modellen är den

största delen av vattendragen belägna i det över lagret, vilket i en stor del av området är lera. Från ett

grundvattenperspektiv tyder detta på en begränsad kontakt mellan akviferen och vattendragen, vilket i

de mest extrema fall innebär att modellen saknar utlopp. Ett visst flöde sker till vattendragen i modellen,

men detta begränsade flöde kan vara en förklaring till de höga trycknivåerna i modellen. Detta kan även

förklara varför Veddestabäcken har en begränsad effekt för att minska påverkan vid avsänkningen. I

verkligheten är det troligt att utflödet kompenseras via andra vägar, vilket diskuterades i avsnitt 5.1.

  De grundvattennivåer som visas för rören är medelvärden av dess observationer, vilket innebär att

vissa säsongsvariationer kan ge missvisande värden. Standardavvikelsen för varje rörs observationer är

dock relativt låg, med ett medianvärde om 0,18 m. För denna typ av manuell kalibrering bör alltså

naturliga variationer inte haft en betydande påverkan, då de skillnader som kvarstår i modellen är

betydligt större än variationerna i de enskilda rörens observationer.

 Under kalibreringen ändrades inga konduktiviteter. Detta är en parameter som normalt har stor

betydelse för grundvattenflöden, och kan därför vara intressant att justera vid en kalibrering. I detta

arbete gjordes detta inte, med motiveringen att de slugtest som gjordes gav en tillräcklig grund för inom

vilket intervall som akviferens konduktivitet låg. Konduktivitet i lera och berg ansågs inte intressanta

att kalibrera, då de redan skiljer sig så pass mycket från akviferen att de inte har en nämnvärd påverkan.

Viss undersökning gjordes dock av akviferens konduktivitet i känslighetsanalysen, vilket diskuteras i

avsnitt 5.3.3.

 Att den konduktivitet som användes i modelleringen inte stämmer med den slutgiltiga beräknade

medianen bedöms inte ha en kraftig påverkan på modellens tillförlitlighet. Den använda konduktiviteten

ligger relativt nära den beräknade centrala tendensen för konduktivitet och ligger även långt inom det

uppmätta intervallet för konduktivitet. Slugtesten visade på relativt kraftiga variationer inom ett relativt

litet område jämfört med hela modelldomänen och det gjordes för få slugtest för att medianvärdet skulle

vara tillräckligt statistiskt signifikant för att andra värden inte kan användas. Jämfört med andra felkällor

i modelleringen bör därför detta fel i akviferens konduktivitet vara litet. Den konduktivitet som
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beräknades utifrån pumpningstestet bedömdes som relativt osäker då testet inte var så omfattande.

Pumpningstestet genomfördes även relativt sent i arbetets gång, vilket gjorde användningen av dess

resultat till den numeriska modellen svårare.

 Användandet av ett berglager gjordes för att säkerställa att alla celler var i kontakt och flödesvägar

inte blockerades vid låga jorddjup. Det ansågs även rimligt att vissa ytliga sprickor kan transportera

vatten inom en modell av denna storlek. Berglagret kan däremot ha lett till lägre grundvattennivåer, då

de 5 m berg ibland var mycket mäktigt relativt till jordlagren och mer vatten än väntat gick ner i det

modellerade berget. Söder om Veddestabäcken var till exempel den modellerade grundvattennivån i

berg redan innan avsänkningen för dammarna modellerats.

5.3.2 Påverkad modell
I den modell där avsänkning för dagvattendammarna modellerats visas en kraftig och utbredd

avsänkning av grundvattennivån. I modellen resulterar den modellerade avsänkningen i att

grundvattennivån minskar med 3,3 m vid den västra och 1,7 m vid den östra dagvattendammen. Utifrån

observationerna i de närmast belägna grundvattenrören blir däremot samma avsänkning endast en

minskning med 1,8 m vid den västra och 1,4 m vid den östra dammen. Den modellerade avsänkningen

är alltså större än den som är att vänta utifrån observationer, särskilt vid den västra dammen. Det innebär

att den modellerade avsänkningen med stor sannolikhet är överdriven, och att en mindre påverkan är

mer trolig. En mer noggrann kalibrering av de ursprungliga grundvattennivåerna, gjord med ytterligare

mjukvara, hade troligen minskat skillnaderna mot observationerna och gett en mer trovärdig påverkan.

 Stöd för detta finns även från den modellering där avsänkning endast gjordes vid den östra dammen,

som har en lägre avsänkning och en kraftigt reducerad påverkan. Den ursprungliga modellen samt den

med endast den östra dammen visas båda i figur 35 för att tydliggöra dessa skillnader. Från figur 35 syns

det att området där grundvattnet ursprungligen sänktes med 1 m endast sänks med 0,5 m om bara den

östra dammen, där en lägre sänkning görs, är aktiv. Denna minskade avsänkning leder till ett modellerat

CHD-utflöde på 2,2 l/s, som även använts för en analytisk avsänkningsberäkning som visas nedanför i

figur 36. Modellerna är inte helt jämförbara, då det är mindre yta som avsänkning modelleras i och på

olika platser, men jämförelsen bör ändå vara relevant.
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Figur 35. Figuren visar de beräknade området för 0,5 m samt 1 m grundvattensänkning för modellering med båda
dammarna samt endast den östra dagvattendammen.

 I den numeriska modellen har endast stationära simuleringar genomförts. Det innebär att de resultat

som erhållits gäller för ett scenario där grundvattnets flöden är i jämnvikt utan att beakta tiden det tar

för detta att ske. I och med att det i huvudsak är den förändring som avsänkningen vid

grundvattendammarna orsakar som är intressant, så är även tiden det tar för denna förändring att

fortplanta sig i grundvattnet relevant. Resultatet från denna modell visar den största påverkan efter en

oändlig tid, vilket kan få påverkan att se större ut än vad som är realistiskt utifrån projektet med en

begränsad byggtid och påverkan. Hur tiden påverkar scenariot kan däremot ses utifrån de analytiska

avsänkningsberäkningarna, utifrån olika pumpningshastigheter. Med det utflöde som den numeriska

modellen anger, 3,43 l/s kan olika påverkan utläsas vid olika tider från figur 36. Den påverkan som

modellerats är cirka 2 m avsänkning 100 m från den västra dammen och 1,6 m avsänkning 100 m från

den östra dammen, i riktning mot villaområdet. Dessa avsänkningar uppnås inte inom det intervall som

beräkningar gjorts för, vilket indikerar att de avsänkningar som modellerats kan ta mycket lång tid att

uppnå. Beräkningarna har dock gjorts med de akviferegenskaper som erhölls från pumpningstestet,

vilket inte stämmer exakt med det som använts i den numeriska modellen.
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Figur 36. Figuren visar den beräknade avsänkningen av grundvattnet vid 100 m från pumpen. Avsänkningen
visas för olika tider utifrån olika pumpningshastigheter som valts utifrån det modellerade utflödet vid
dagvattendammarna.

 I modellen har ingen hänsyn tagits till pågående projekt i närområdet, där tunnelbanans utbyggnad

till Barkarby sannolikt påverkar detta område. Arbetet med tunnelbanan har pågått under detta arbete,

och det finns nu ett antal bergrum under området, där grundvatten kan läcka in (Region Stockholm

2022). Även inom byggandet för Veddesta I har viss grundvattenpåverkan troligen gjorts, då

grundvatten observerats inom byggnadsområdet. Hur stor påverkan någon av dessa arbeten har är okänt,

men de kan ha påverkat resultaten vid provpumpningen. Från de grundvattenrör som finns tillgängliga

i området syns däremot inga kraftiga trender eller andra tecken på en omfattande påverkan.

5.3.3 Känslighetsanalys
I känslighetsanalysen jämfördes olika parametrars förändring mot hur de påverkade utloppet vid

grundvattendammarna i det påverkade modellscenariot. Detta gjordes för att enkelt kunna jämföra olika

parametervärden mot en i detta fall viktig parameter som till viss del bör styra avsänkningens påverkan.

Relationen mellan förändrat CHD-flöde och avsänkningens påverkan var dock inte så tydlig som initialt

väntats. Att använda CHD-flöde som indikator för påverkan var därmed inte optimalt.

 Vid varje ny modellering i analysprocessen så ändrades en viktig parameter i modellen. Det innebar

att den opåverkade modellen för varje test inte längre stämde väl mot de observerade

grundvattennivåerna. Detta gav i vissa fall orealistiska värden vilket innebär att modellen troligen inte

är lika representativ för området längre. Skillnaderna mellan opåverkad och påverkad modell går ändå

att jämföra, men deras signifikans är osäker då dessa modelleringar kan innebära andra sänkningar vid

dagvattendammarna, som då även får andra påverkansområden. I stort sett alla försök innebar också en

kraftig påverkan vid modellens rand, vilket ytterligare sänker förtroendet för modellresultaten, eftersom
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allt flöde plötsligt upphör där vid randen vilket kan ge orealistiska grundvattennivåer om det inte är

korrekt att inget flöde sker över randen.

 Ett antal fullständiga modelleringsresultat undersöktes, där de beräknade trycknivåerna vid

parameterförändringen jämfördes med det ursprungliga påverkansområdet för 1 m avsänkning visuellt

i modellen, där några av dessa visades i figur 33. Utifrån de värdena kan inget direkt samband dras

mellan CHD-flöde och påverkansområdets storlek. Att ett utflöde av grundvatten innebär en sänkning

av grundvattenytan är känt, och är till exempel grunden för Theis brunnsfunktion som användes för

avsänkningsberäkningarna och förklarades i avsnitt 2.2.3. Det som modellresultaten visar är däremot att

påverkansområdets storlek även beror på andra faktorer, som påverkas olika mycket av de

parameterändringar som gjordes i känslighetsanalysen.

 Från känslighetsanalysen bedöms även akviferens tjocklek ha störst påverkan på CHD-utlopp och

förändringar i inflödets (GHB-rand) konduktans verkar ha minst. Från de försök som gjordes är det

troligt att även ett tillagt flödes konstanta trycknivå bör undersökas och kalibreras om dessa ränder

används frekvent i en modell. Konduktivitetens påverkan är däremot mindre vid det smala intervall som

testades i känslighetsanalysen, men vid större förändringar ökar påverkan på CHD-flödet

oproportionerligt och inte alltid förutsägbart. Oförutsägbarheten skulle behöva undersökas mer för att

kunna dra slutsatser kring konduktivitetens relation till det modellerade utflödet över CHD-randen, men

kan bero på förändringar i flödesvägar som sker när konduktiviteten i akviferen närmar sig eller avviker

mer från andra lagers konduktivitet. En automatiserad känslighetsanalys med någon programvara hade

troligen varit fördelaktigt för att ge mer säkerhet i resultaten och kunnat ta hänsyn till de

grundvattenobservationer som finns i området under processen.

 Känslighetsanalysen undersökte inte förändringar i den avsänkning som görs under

anläggningstiden. Från jämförelsen mellan att bara sänka grundvattnet vid den östra dammen syns dock

tydliga tecken på att en minskad avsänkning under dammen även leder till ett minskat påverkansområde.

Att sänka grundvattnet till 1 m under dammens botten är ett värde som antagits. Denna sänkning kan

vara felaktigt men bedöms som rimligt för att kunna arbeta med dammens grund i torra förhållanden.

Kan detta göras med en mindre sänkning så kommer även påverkansområdet sannolikt att minska.

 Även det modellerade berglagret hade kunnat undersökas mer noggrant, både genom att pröva

modelleringen med ändrad konduktivitet och mäktighet av berget. Hur stort område som bidrar till

grundvattenflödet i berg är mycket osäkert. Rodhe et al. (2016) att flöden vid 10 m djup bildas minst 1

km från utflödet, men även att dessa flöden har en transit tid från infiltration till utflöde om 10 år.

Bergdjupet om 5 m valdes därför som ett mellansteg, då modelldomänen är större än 1 km, men

påverkan beräknas inte ske under så lång tid. Med en transient modell över lång tid är det däremot mer

motiverat med ett större bergdjup.

Den konduktivitet som användes för berg hämtades från SGU:s kartvisare, vilket bygger på

vatteninträngningar vid borrning för bergsbrunnar och har normaliserats för djup mellan markytan och

100 m djup (SGU 2021b). Den blir således relativt osäker, då den både baseras på data från borrningarna
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och har justerats för ett betydande större djup än vad som modelleras i detta arbete. Trots det bör

konduktiveten ha en relativt liten påverkan, då den oavsett vissa felestimeringar bör vara betydligt högre

än akviferens konduktivitet och därmed endast uppta en liten del av det totala flödet i modellen. Bergets

mäktighet i modellen kan ha betydelse för de grundvattennivåer som beräknades, då bergets undre gräns

inte tillåter något flöde och därmed begränsar hur långt ner från markytan vattnet kan flöda. Det kan

även ha betydelse för vattnets lagring i modellen, och genom det ändra påverkansområdets utbredning

vid den modellerade avsänkningen vid dagvattendammarna. Detta blir dock främst en faktor vid en

transient modell, där markens förmåga att lagra vatten har större betydelse.

5.4 Sättningsrisker och vattentät spont
Inom detta arbete har inga direkta sättningsberäkningar genomförts. Däremot kan flera antaganden göras

utifrån den påverkan som modellerats och markens egenskaper. Området söder om Veddestabäcken är

till största del beläget på lera, och relativt tunna jordlager. Jordens mäktighet varierar mellan 0–15 m,

men den största delen av området har cirka 6 m jorddjup enligt SGU:s jorddjupsmodell. I princip hela

detta område har en modellerad sänkning om minst 0,5 m, med upp till 2 m för de hus närmast

dagvattendammarna.

 Enligt en geoteknisk undersökning består jorden i detta område av 2 m torrskorpelera som ligger

ovan odränerad lera med en mäktighet mellan 2–4 m. Under detta ligger morän av okänd mäktighet som

slutar i berg (Servetto 2019). Torrskorpelera är lera som varit dränerad och torkat, och om denna ses

som grundvattnets opåverkade nivå kommer alltså en sänkning om 2 – 0,5 m att leda till dränering av

den underliggande leran. I och med lerans låga mäktighet kommer en så kraftig sänkning av

grundvattennivån med största sannolikhet att leda till dränering av leran och med tiden kompression av

lerskelettet. Denna kompression kan ha stor inverkan på den totala jordvolymen och leda till betydande

sättningar som kan skada hus och andra konstruktioner. Detta baseras på den teoretiska avsänkning som

beräknats i modellen, som skapas av en grundvattensänkning som vi vet är betydligt större än vad som

krävs i verkligheten. Dessa slutsatser bär därför beaktas med stor osäkerhet och de hydrogeologiska

förhållandena bör utredas närmare utifrån byggprojektets fortsatta arbete och eventuella ingrepp på

grundvattnet. Det har tidigare observerats sättningar i villaområdet, som bedöms ha orsakats av en

volymminskning av leran och visar på områdets sättningskänslighet och att dessa risker bör beaktas

(Håkansson 2019). Detta tyder även på att det redan finns sättningsproblem i området som är pågående

redan innan den eventuella avsänkningen för bygget vid Veddesta I.

 Övrig mark som inte är belägen på lera är i regel inte beroende av grundvattennivåer för markens

stabilitet, men det finns även andra lerområden i närheten där risker liknande de söder om

Veddestabäcken även bör finnas. Andra områden som påverkas kraftig kan däremot skadas i form av

förstörda naturvärden eller ändrade ytvattenflöden.

 I den numeriska modellen är dock de opåverkade grundvattennivåerna redan belägna i eller mycket

nära moränlagret. Om så är fallet är leran redan under dränering, och ytterligare sänkning av



60

grundvattennivån kommer att ha en begränsad påverkan. Dräneringen kan dock motverkas av kapillär

stigning av vatten. I lera beräknas den kapillära stighöjden vara över 8 m, vilket alltså innebär att leran

kan ”suga upp” vatten högt, men långsamt (Larsson 2008). En eventuell kompression orsakad av

dränering kan alltså till viss del motverkas genom detta, men i hur stor utsträckning det kan ske är svårt

att uppskatta. De nivåer som modellerats i villaområdet är lägre än vad som observerats i grundvattenrör,

som visserligen inte mätts sedan 2016, men de modellerade nivåerna är ca 2 m under vad som då mättes.

Villaområde är även nära modellens rand, vilket ytterligare innebär vissa osäkerheter vad gäller

modellens beräkningar, särskilt eftersom det tidigare diskuterats att avrinningsområdet och därmed

modelldomänen kan vara felaktig.

 Modelleringen med vattentät spont visar att påverkansområdet från dagvattendammarna kan

begränsas kraftigt och visas i figur 29. Även med en sponttäthet i det lägre intervallet från

litteraturvärden (1E-7 m/s) minskas den största påverkan på husen till en grundvattensänkning om 0,6

m. Detta är dock fortfarande en signifikant påverkan, som med största sannolikhet inte skulle accepteras.

Om en eventuell vattentät spont uppnår en konduktivitet om 1E-8 m/s minskar påverkan ytterligare, och

den högsta påverkan på grundvattnet under hus beräknas till cirka 0,12 m. Acceptabel påverkan för

grundvattenförändringar bestäms ofta till 1 – 0,1 m, vilket innebär att en tätspont med denna

konduktivitet kan vara tillräcklig för att inte orsaka otillåten påverkan (SGU 2020). I och med att

grundvattensänkningen endast behöver ske under byggperioden kommer den att vara tillfällig, vilket

innebär att tiden tills att den beräknade påverkan sker även kan vara relevant, och att en mindre tät spont

kan vara tillräcklig. För denna modellering antogs det att sponten sluter tätt mot berg, vilket i

verkligheten kan vara svårt. Ett visst flöde under sponten är möjligt via sprickor i berget, vilket även

modellerats i och med bergets konduktivitet.
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6 Slutsatser
I detta arbete har en stationär numerisk grundvattenmodell skapats för att bedöma grundvattenpåverkan

vid en tillfällig avsänkning av grundvattnet för ett byggnadsprojekt. Parametrar har tagits fram genom

litteraturstudier och undersökningar på platsen, men flera parametrar som är viktiga för modelleringen

är fortfarande osäkra. Metoderna som använts bedöms ändå som goda, men särskild hänsyn bör tas till

hur grundvattenbildning uppskattas och modelleras, då detta kan ge stora skillnader i värden och påverka

modellens flöden kraftigt.

 Modellens resultat stämmer troligen inte helt med verkliga förhållanden, och det påverkansområde

som modellerades kan ifrågasättas då det i modellen används en större sänkning av grundvatten än vad

som väntas ske i verkligheten. För en bättre representation av de verkliga grundvattennivåerna borde

mjukvara för kalibrering användas och kan även nyttjas för en mer avancerad känslighetsanalys. Tiden

för den modellerade påverkan har inte undersökts explicit i den numeriska modellen, men det är troligt

att känsliga närområden kan påverkas inom kort tid från att grundvattenpåverkan sker.

 Vid den påverkan som modellerats är det troligt med sättningar i ett närbeläget område som riskerar

att skada byggnader där. Påverkansområdet är så pass stort att även mer avlägsna områden kan skadas.

Genom att använda vattentät spont beräknas påverkan på närområdet minska och eventuella risker för

skador blir mycket låga, även med en måttlig hydraulisk konduktivitet över sponten.
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Appendix: Slugtestresultat från AQTESOLV
Nedan visas de grafer som genererats i AQTESOLV vid beräkning av konduktivitet från slugtesten.

Samtliga grafer visar normaliserade trycknivåer (head) i meter mot tid (time) i sekunder efter störningen

av grundvattennivån. Passningsintervallet mellan 0,15 och 0,25 av de normaliserade avsänkningen visas

även med horisontella blå linjer i varje figur.



67







Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper 
ISSN 1650-6553 


	Början_svensk
	Baksida

