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Referat 
Avgränsning av tillrinningsområden till grundvattenmagasin – vilken 
information ger berggrundens överyta  
 
Kajsa Bovin 
 
Arbetet med att avgränsa grundvattenmagasin och deras tillrinningsområden sker idag inom 
grundvattenkarteringen på Sveriges geologiska undersökning, SGU. Detta arbete är tids-
krävande och utförs manuellt. Det finns därför en önskan om att utveckla ett mer generellt och 
repeterbart arbetssätt för att avgränsa tillrinningsområden till grundvattenmagasin.  
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka två andra tänkbara metoder för framtagande 
av grundvattenmagasins tillrinningsområden. Den första metoden innebar att undersöka 
möjligheterna att avgränsa ett magasins tillrinningsområde utifrån berggrundens topografi. För 
att möjliggöra detta utvecklades en metod för framtagande av berggrundens topografi. Därefter 
har tillrinningsområden till grundvattenmagasin avgränsats med hjälp av programmet ArcMap 
och verktyget Arc Hydro Tools. Den andra metoden innebar att undersöka huruvida 
topografiska vattendelare avgränsade utifrån markytans topografi kan användas för att avgränsa 
tillrinningsområden till grundvattenmagasin. För detta ändamål har topografiska vattendelare 
från Svenskt Vatten ARkiv (SVAR) använts.  
 
Resultaten visar att det går att interpolera fram berggrundens topografi utifrån den jorddjups-
information som finns lagrad i SGUs databaser inom små områden med täta jorddjupsdata. För 
att göra detsamma över ett större område, kanske till och med hela Sverige, krävs mer data och 
eventuellt också en annan typ av metod. Berggrundens överyta ger mest ny information i 
områden där grundvattenytan inte följer markytans topografi, som i mäktiga jordlager med hög 
hydraulisk konduktivitet. I tillrinningsområdens yttre gräns förekommer ofta hällar och tunna 
jordlager. Berggrundens topografi följer då markytans topografi till stor utsträckning och ger 
därmed inte mycket ny information.  
 
Tillrinningsområden avgränsade utifrån berggrundens topografi blir till ytan mycket stora. De 
förenklingar av verkligheten som metoden kräver bedöms vara för omfattande för att metoden 
ska kunna användas för avgränsning av tillrinningsområden med endast berggrundens topografi 
som underlag. Däremot kan berggrundens topografi användas i kombination med annan 
information, främst grundvattenytans topografi men även information om jordarter och berg-
arter. Berggrundens överyta kan också vara till hjälp i arbetet med att avgränsa tillrinnings-
områden såsom det utförs på SGU idag genom att fungera som bakgrundsinformation. 
 
Vidare visas att topografiska delavrinningsområden från SVAR inte lämpar sig för att avgränsa 
tillrinningsområden till grundvattenmagasinet. Detta dels på grund av att delavrinnings-
områdenas utbredning är helt beroende av från vilken punkt de avgränsats och dessa punkter 
väljs godtyckligt längs vattendragen, dels på grund av att områdenas dräneringsriktning är svår 
att ta hänsyn till i metoden.  
 
Nyckelord:  tillrinningsområde, grundvattenmagasin, interpolering av berggrundens överyta, 

jorddjup, delavrinningsområde, SVAR, ArcHydro Tools 
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Abstract 
Delineation of aquifer recharge areas - what information is given by 
bedrock surface topography 
 
Kajsa Bovin 
 
Delineation of recharge areas for aquifers is performed in the groundwater mapping process at 
the Swedish geological survey, SGU. This work is time consuming and performed manually. It 
is therefore desirable to develop a more general and repeatable method for defining recharge 
areas for aquifers.  
 
The purpose of this study was to investigate two other possible methods to delineate recharge 
areas for aquifers.  The first method was to examine the possibility of using the topography of 
the bedrock to define the recharge areas for aquifers. To enable this, a method for generating the 
topography of the bedrock was developed. The recharge area could then be defined by using the 
Arc Hydro Tools in ArcMap. The second method was to examine whether topographic water 
divides delimited from the ground surface topography could be used to delineate recharge areas 
for aquifers. For this purpose, topographic water divides from Svenskt Vatten ARkiv (SVAR) 
were used.  
 
The results show that it is possible to generate the topography of the bedrock by using 
information about the soil depth from the databases at SGU for small areas with a lot of data. In 
order to do the same over a larger area, for example the whole of Sweden, more data and 
perhaps other methods are needed. The topography of the bedrock gives a lot of new 
information in areas where the topography of the groundwater surface does not follow the 
topography of the ground surface, for example where deep soils with high hydraulic 
conductivity occur. In the outer part of the recharge areas thin layers of soil and outcrops often 
occur. This means that the topography of the bedrock is very similar to the topography of the 
ground surface and therefore does not give much new information.  
 
Recharge areas delineated from the bedrock topography are very large. This method is not 
complex enough to calculate the delineation of recharge areas using only the bedrock 
topography as an input. However, the bedrock topography can be used together with other 
information, especially the topography of the groundwater surface but also information about 
soil types and bedrock. The bedrock topography can also serve as background information in 
the work with delimiting recharge areas as it is done today.  
 
It is further shown that the topographic sub-catchments from SVAR are not suitable for defining 
recharge areas for aquifers. This is partly because the areas of the sub-catchments are entirely 
dependent on which point they are defined from and these points are chosen arbitrarily along the 
streams, and partly because the drainage direction of the sub-catchments is difficult to take into 
account when using this method.  
 
Key words:  recharge area, aquifer, interpolation of the topography of the bedrock, soil depth, 

sub-catchment, SVAR, ArcHydro Tools 
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1. Inledning 
Ett grundvattenmagasins tillrinningsområde är det område inom vilket nettonederbörden 
helt eller delvis kan tillföras magasinet (se kapitel 2.1 för termer och definitioner). Att 
känna till tillrinningsområdets yttre gräns, grundvattendelaren, är viktigt för att förstå 
grundvattenmagasinets hydrologiska funktioner och det är också av stor vikt för 
vattenförvaltningsarbetet då en felaktigt definierad grundvattendelare kan medföra att 
felaktiga beslut fattas.  
 
I och med införandet av EG:s ramdirektiv för vatten i Sverige år 2000 ställdes nya krav 
på kunskapen om och avgränsandet av tillrinningsområden till grundvattenmagasin 
genom det rapporteringskrav som direktivet medför (2000/60/EG artikel 15). 
Rapporteringen till EU ska bland annat innehålla avgränsning av grundvatten-
förekomster (dvs. det vatten som finns i grundvattenmagasinen) och deras tillrinnings-
områden. Sverige har ovanligt många grundvattenförekomster jämfört med andra 
europeiska länder. Inför den första rapporteringen 2005 saknades data över 
tillrinningsområden. Istället användes en buffertzon på 500 m runt varje förekomst som 
approximerades med tillrinningsområdet. Allt eftersom mer information fås genom 
grundvattenkarteringen som utförs på SGU kan denna buffertzon bytas ut mot lokala 
tillrinningsområden (SGU, 2005).  
 
De lokala tillrinningsområdena avgränsas som en del i arbetet med grundvatten-
karteringen som utförs på SGU. I detta arbete tas hänsyn till faktorer som markytans 
topografi, jorddjupet, in- och utströmningsområden mm. Detta arbetssätt ger en bra bild 
av hur tillrinningsområdet ser ut. Samtidigt utförs arbetet manuellt och det är tänkbart 
att resultatet kan se olika ut beroende på vem som utför det. Arbetet tar också lång tid 
och med tanke på det stora antalet grundvattenmagasin som finns i Sverige finns det ett 
behov av att effektivisera processen.  
 
Ofta antas grundvattendelaren följa den topografiska vattendelaren. Detta synsätt 
fungerar bra över stora områden, speciellt om topografin är tydlig och grundvattenytan 
ligger nära markytan. Det finns dock flera fall då detta inte stämmer. Ett exempel är då 
isälvsmaterial bildar topografiska höjder på markytan. Då en topografisk vattendelare 
avgränsas kan den hamna tvärs över isälvsmaterialet om detta är högsta höjden i 
området. I isälvsmaterial finns ofta grundvattenmagasin och de topografiska 
vattendelarna kan då korsa magasinet. I dessa fall är det alltså inte möjligt att använda 
sig av topografiska vattendelare för att beskriva grundvattnet.  
 
Svårigheterna med att topografiska vattendelare inte överensstämmer med grundvattnets 
strömning har tidigare tagits upp i en rapport från SGU och Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut, SMHI, (Ojala m.fl., 2006). Syftet med rapporten var att 
belysa de felaktigheter som uppstår när avrinningsområden avgränsas enbart utifrån 
topografin och att ge förslag på hur topografiskt framtagna avrinningsområden kan 
anpassas för att överensstämma med grundvattnets strömningsbild. 
 
Det finns idag ingen bra metod för att på ett enkelt och effektivt sätt avgränsa 
tillrinningsområden till grundvattenmagasin. För att kunna göra detta arbete mer 
effektivt och även spårbart är det därför av stort intresse att hitta en mer repeterbar 
process för att avgränsa tillrinningsområden som ger ett tillräckligt bra resultat.  
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1.1 Syfte och frågeställning  
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka möjligheterna att avgränsa ett 
grundvattenmagasins tillrinningsområde genom att använda information om den 
interpolerade berggrundsöverytan i området i kombination med information om 
markytans topografi och jordlagrets mäktighet.  
 
Hypotesen var att jorddjupsinformation från SGUs databaser kan användas för att skapa 
en interpolerad berggrundsöveryta och att denna i sin tur kan ge viktig information i 
arbetet med att avgränsa tillrinningsområden.  
 
Inför arbetet fanns följande frågeställningar: 
 

- Går det att få fram tillräckligt mycket och tillräckligt bra information om 
jordlagrets mäktighet med SGUs data för att utifrån denna information 
interpolera berggrundens överyta?  

- Vilken information om ett grundvattenmagasins tillrinningsområde kan man få 
från berggrundens överyta? 

- På vilket sätt kan denna information förbättra och förenkla arbetet med att 
avgränsa tillrinningsområden jämfört med hur det görs idag?  

- Går det att använda topografiska vattendelare som redan finns definierade i 
SMHI:s databas SVAR (Svenskt Vatten ARkiv) för bestämning av 
grundvattendelare?  
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2. Bakgrund 

2.1 Termer och definitioner 
 
En akvifer är en geologisk bildning som innehåller grundvatten. Ofta har definitionen 
också ett tillägg som säger att grundvatten ska kunna utvinnas ur den geologiska 
bildningen (Grip & Rodhe, 2003). 
Anmärkning: Det finns öppna och slutna akviferer. En öppen akvifer har en fri 
grundvattenyta som sammanfaller med grundvattenzonens övre gräns. En sluten akvifer 
överlagras av ett tätare jordlager. Grundvattenytan är då en tryckhöjd och vattennivån i 
ett perforerat rör i akviferen stiger över grundvattenzonens övre gräns.  
 
Ett grundvattenmagasin är en avgränsad del av en eller flera akviferer med en 
sammanhängande mättad zon (SGU, 2009a).  
Anmärkning: Ett grundvattenmagasin kan förekomma i jord eller i berg. I Sverige finns 
många av de största grundvattenmagasinen i isälvsavlagringar. Grundvattenmagasin i 
sedimentära bergarter kan också vara av stor betydelse och förekommer mest i södra 
Sverige. I detta arbete behandlas endast grundvattenmagasin i jord.  
 
En grundvattenförekomst är en avgränsad volym grundvatten i en eller flera akviferer. 
Inom SGUs grundvattenkartering syftar denna term på det vatten som finns i ett 
grundvattenmagasin (Ojala m.fl., 2006). 
 
En topografisk vattendelare kan ses i terrängen mer eller mindre tydligt och när den 
ritas ut skär den höjdkurvorna på en topografisk karta under rät vinkel. Topografiska 
vattendelare används för att beskriva ytvatten. Det exakta läget för topografiska 
vattendelare kan vara svårt att bestämma om terrängen är flack (Grip & Rodhe, 2003). 
 
En grundvattendelare följer inte alltid topografin på samma sätt som den topografiska 
vattendelaren. Grundvattendelaren utgörs av en linje längs grundvattenytans 
höjdsträckning och denna följer inte alltid markytans topografi. Ju ytligare grundvatten-
ytan ligger desto bättre överensstämmer grundvattendelaren med den topografiska 
vattendelaren (Grip & Rodhe, 2003). 
Anmärkning: Det finns både fasta och rörliga grundvattendelare. En fast 
grundvattendelare har alltid samma position medan en rörlig grundvattendelare kan 
ändra position beroende på att grundvattennivån varierar, till exempel till följd av 
grundvattenuttag ur magasinet. 
 
Tillrinningsområdet till ett grundvattenmagasin är det område inom vilket vatten 
transporteras mot och tillförs magasinet (SGU, 2009a). Tillrinningsområdet begränsas 
av grundvattendelare vilka ibland, men inte alltid, överensstämmer med den 
topografiska vattendelaren i samma område.  
 
Hydraulisk konduktivitet är ett mått på en jords förmåga att leda vatten. Den beror på 
jordens porstorleksfördelning och porsystemets uppbyggnad samt jordens vattenhalt. En 
grovkorning jord har en högre hydraulisk konduktivitet än en finkornig (Grip & Rodhe, 
2003) 
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2.2 Miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” 
I Sverige sker miljöarbete i enlighet med strategier för att nå de så kallade 
miljökvalitetsmålen som beslutats av riksdagen 2001. Totalt finns nu 16 stycken 
miljökvalitetsmål och dessa ska nås senast år 2020. Till varje miljökvalitetsmål finns 
också ett antal delmål. SGU är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmål 9, 
”Grundvatten av god kvalitet”. Målet är formulerat: Grundvattnet ska ge en säker och 
hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag. SGU har hittills lämnat underlag om hur miljömålsarbetet 
fortlöper till en rapport som varje år lämnas till regeringen av Miljömålsrådet. Vart 
fjärde år sker en fördjupad utvärdering om hur arbetet går och SGU har där kommit med 
förslag på bland annat åtgärder för att nå miljömålet och dess delmål (SGU, 2008). 
Miljömålsarbetet är sedan 2010 omorganiserat och delmålen ersätts av preciseringar av 
miljökvalitetsmålet. Så småningom kommer arbetet att styras av etappmål.  
 

2.3 Vattenförvaltning  
Sedan 2004, då EG:s ramdirektiv för vatten infördes i svensk lag, är Sverige indelat i 
fem vattendistrikt: Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och 
Västerhavet. En länsstyrelse i varje distrikt är vattenmyndighet med ansvar för 
förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet (5 kap. Miljöbalken). I Sverige är 
ansvaret för vattenförvaltningen uppdelat på flera aktörer däribland Naturvårdsverket, 
SGU och andra berörda myndigheter samt Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och 
kommunerna (SGU, 2009b).  
 
Vattenmyndigheternas uppgifter vad gäller beskrivning och analys av vattendistrikten, 
kartläggning av mänsklig påverkan samt ekonomisk analys av vattenanvändningen 
regleras i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, även 
kallad vattenförvaltningsförordningen. SGU och Naturvårdsverket får meddela närmare 
föreskrifter om hur och när dessa uppgifter ska utföras och redovisas (3 kap. SFS 
2004:660), hur kvalitetskrav bestäms, hur åtgärdsprogram och förvaltningsplaner ska 
redovisas samt övervakningsprogrammens innehåll och genomförande. 
 
Vattenförvaltningen utgår från hur vattnet rör sig i naturen och fokuserar på 
avrinningsområdet. Vattenförvaltningen omfattar alla utvalda och avgränsade 
förekomster av ytvatten och grundvatten inom Sverige samt kustnära havsvatten 
(Vattenmyndigheterna, 2010). Arbetet inom vattenförvaltningen sker i sexårscykler där 
varje cykel innehåller flera moment. Det första steget är att kartlägga vattenförekomster. 
En vattenförekomst kan tillhöra någon av kategorierna sjö, vattendrag, vatten i 
övergångszon, kustvatten eller grundvatten. Förekomstens avrinningsområde (eller 
tillrinningsområde om det gäller grundvattenförekomster) ska också beskrivas 
(Naturvårdsverket, 2008). Vattenmyndigheterna ansvarar för kartläggning och analys av 
grundvattenförekomster och för genomförande av alla övriga moment i 
vattenförvaltningen. SGU förser Vattenmyndigheterna med hydrogeologiskt underlag 
för detta arbete och stödjer och vägleder Vattenmyndigheterna i genomförandet av 
vattenförvaltningen.  
 
Vattenförekomster ska rapporteras in till EU i enlighet med Ramdirektivet för vatten 
(2000/60/EG artikel 3.1). Den första rapporteringen till EU avseende avrinnings-
distriktens karakteristika enligt artikel 5, Ramdirektivet för vatten, utfördes av SGU på 
uppdrag av regeringen år 2005. I rapporteringen ingick avgränsning av grundvatten-
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förekomsten och dess tillrinningsområde, föroreningsbelastning på förekomsten, uttag 
som sker i förekomsten, information om överliggande skikt samt information om 
ekosystem i anslutning till förekomsten (SGU, 2005). Idag utförs rapporteringen av 
Sveriges fem Vattenmyndigheter.  
 

2.4 Grundvattenkartering på SGU 
På SGU utförs kartering av grundvatten i Sverige. Tidigare utfördes översiktlig 
kartläggning på regional nivå som redovisades länsvis. Denna kartläggning är nu 
avslutad och resultaten finns tillgängliga för hela landet. Idag utförs kartläggning av 
grundvatten på lokal nivå och beskrivningarna till kartorna redovisas kommun- eller 
grundvattenmagasinsvis.  Resultatet från grundvattenkarteringen finns i SGUs hydro-
geologiska databaser. 
 
För att avgränsa grundvattenmagasin och tillrinningsområden inom den lokala 
grundvattenkarteringen används följande information:  
 

• Markytans topografi (från Lantmäteriets höjddatabas) 
• Jordartsdatabaser (SGU) 
• Terrängkartans sjöar och vattendrag (Lantmäteriet) 
• Data om brunnars läge och djup från Brunnsarkivet (SGU)  
• Data från jordartskartering såsom jordlagerföljder och hällar (SGU) 
• Sprickzoner i berget 
• Eventuell information från geofysikmätningar som tidigare utförts på SGU  
• Information från grundvattenutredningar som tidigare gjorts i området (SGU och 

andra aktörer) 
 
Utifrån denna information görs en preliminär magasinsavgränsning. Därefter studeras 
grundvattennivåer från Grundvattennätet (SGU), kommunala grundvattenobservationer 
och från inventeringar av grävda brunnar i området. SGU utför också kompletterande 
seismik-, georadar- och resistivitetsmätningar samt borrningar på platsen. Den 
preliminära magasinsavgränsningen justeras vid behov utifrån den kompletterande 
informationen. Slutligen avgränsas också magasinets tillrinningsområde (Rurling, 
2010). 
 
Tillrinningsområdet kan också delas också in i deltillrinningsområden. Det finns 
primära, sekundära och tertiära tillrinningsområden, även kallade A, B och C-områden. 
Tidigare fanns också D-områden men dessa används inte idag (Lång m.fl., 2003). Som 
A-område räknas de områden där magasinet går i dagen och den nederbörd som faller 
infiltrerar direkt ner i magasinet. Härifrån tillförs hela eller den dominerande delen av 
den effektiva nederbörden magasinet. Från B-områdena tillförs också hela eller den 
dominerande delen av den effektiva nederbörden magasinet, men magasinet går inte i 
dagen. C-områden är de områden varifrån endast en del av den effektiva nederbörden 
tillförs magasinet. Hit räknas områden ovan eller vid sidan av magasinet varifrån 
läckage av vatten till magasinet sker eller bedöms kunna ske under särskilda 
förhållanden, t.ex. avsänkning av grundvattennivån.  
 
För att bestämma ett B-område krävs mycket information om vattnets flödesmönster. 
Det kan vara svårt att bedöma om den dominerande delen av den effektiva nederbörden 
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tillförs magasinet. Därför används främst A- och C-områden i karteringen, där osäkra B-
områden räknas som C-områden.  
 
Denna metod för att avgränsa tillrinningsområden kom till på uppdrag av 
Naturvårdsverket med anledning av Nitratdirektivets införande i Sverige. I 
rapporteringen till EU krävs inte deltillrinningsområden utan endast tillrinnings-
områdets yttre gräns, dvs. den yttre gränsen av C-området.  
 
I de fall ett ytvattendrag ansluter till magasinet räknas normalt inte vattendragets 
avrinningsområde med i magasinets tillrinningsområde. Om dessa avrinningsområden 
räknas med blir tillrinningsområdena alltför stora att hantera rent praktiskt. Dessutom 
skulle tillrinningsområdet inkludera områden varifrån det är oklart om vatten 
överhuvudtaget tillförs magasinet eftersom det kan vara svårt att bedöma om kontakt 
mellan magasinet och ytvattendraget förekommer. Istället läggs det aktuella anslutande 
vattendraget in i databasen som ett så kallat AKVA-objekt (anslutande akvatisk 
kontakt).  
 
Denna metod för avgränsning av tillrinningsområden kallas i detta arbete ”Metod 
SGU”.  
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3. Metod och material 
I detta arbete har möjligheten att använda berggrundens överyta för att avgränsa 
tillrinningsområden till grundvattenmagasin undersökts. För att genomföra detta 
krävdes heltäckande information om bergytans topografi inom studieområdena. En 
metod för att ta fram bergytans topografi utifrån jorddjupsinformation från befintliga 
databaser har därför utvecklats. Avgränsning av grundvattenmagasinens tillrinnings-
områden utifrån bergytans topografi kallas i detta arbete Metod Berg. Denna metod har 
prövats för fyra olika grundvattenmagasin (Tärnsjö, Heby, Nyköping och Karlstad) och 
där också jämförts med två andra metoder: användning av delavrinningsområden från 
SVAR som överlappar magasinet (Metod SVAR) och tillrinningsområden från SGUs 
grundvattenkartering (Metod SGU). Metod SVAR beskrivs i kapitel 3.3.2 och Metod 
SGU beskrivs i kapitel 2.4. 

3.1 Interpolering av berggrundens överyta  
Bergrundens överyta har interpolerats fram utifrån tillgänglig jorddjupsinformation i 
punktform. Nedan följer en beskrivning över de data som använts i arbetet och hur 
interpoleringen gått till.  

3.1.1 Använda data 
Inför interpoleringen av berggrundens överyta samlades jorddjupsinformation in från 
flera databaser från SGU och Lantmäteriet. Därefter sammanställdes en tabell med 
koordinater, jorddjup, ID och ursprung för varje punkt. Alla datakällor fanns inte 
tillgängliga för alla undersökta områden. En del data har bearbetats för att kunna 
användas i interpoleringen. Interpoleringen har genomförts i två steg för att kunna 
använda både säkra jorddjup och osäkra jorddjup, så kallade minimidjup (Figur 1). 
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Figur 1. Schematisk bild över interpoleringsarbetet och använda data. 
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Brunnsarkivet (SGU) 

I brunnsarkivet finns information om brunnars tekniska utformning, djup, vatten-
kapacitet, grundvattennivå, geografiska läge, jorddjup samt lagerföljder. Informationen 
kommer från de brunnsborrningar som sker i landet och det är brunnsborraren som 
rapporterar in informationen till SGU. Detta måste göras enligt Lagen om 
uppgiftsskyldighet (SFS 1975:424, SFS 1985:245) (SGU, 2009b). De data från 
brunnsarkivet som använts i interpoleringen är hämtade från sammanställd 
jorddjupsinformation. Här finns endast punkter som har ett jorddjup med avslut i berg. 
 
Positionen för brunnarna anges ofta som mittpunkten av den fastighet där de är belägna. 
För alla brunnar finns information om tillförlitligheten för positionsangivelsen. Denna 
kan vara <30 m, <50 m, <70 m, <100 m, <250 m eller osäker. De punkter där 
positionsangivelsens osäkerhet är större än 70 meter eller osäker har inte använts i 
interpoleringen. I vissa fall finns flera brunnar på samma fastighet. Dessa får då samma 
geografiska position men kan ha olika jorddjup. I de fall då skillnaden var <5 meter 
användes ett medelvärde av jorddjupen, annars togs punkten bort helt. 

Grundvattennätet (SGU) 

Grundvattennätet innefattar ca 330 stationer runtom i Sverige där mätningar av 
grundvattennivåer och grundvattenkemi utförs. Mätningarna startade 1966 och utförs 
mestadels manuellt, men automatisk mätning och dataöverföring sker även på vissa 
platser (SGU, 2009b). För varje mätstation finns information om jordart, akvifertyp, 
topografiskt läge mm. Mätningarna utförs i rör och i källor (Nordberg & Persson, 1974). 
Informationen från Grundvattennätet finns tillgänglig i SGUs karttjänster Stationer för 
mätning av grundvattennivåer och Miljöövervakning av grundvattnet som finns 
tillgängliga på SGUs hemsida (SGU, 2010c). 
 
Information om jorddjup finns i vissa fall från de stationer där mätningarna sker i rör 
och man borrat ända ner till berget. Dessa värden har använts som säkra jorddjup i 
interpolering 1. På de platser där röret inte går ända ned till berget ger rörets längd ett 
minimidjup som använts vid interpolering 2. 

Hydrogeologiska parameterdatabasen (SGU) 

I hydrogeologiska parameterdatabasen lagras information från borrningar, källor, 
schaktbrunnar mm. Här finns information om bland annat lagerföljder, grundvatten-
nivåer och jorddjup. Jorddjup med avslut i berg har använts i den första interpoleringen, 
jorddjup med avslut i jord har använts som minimidjup i den andra interpoleringen (se 
Figur 1). ”Jorddjup med avslut i jord” betyder att borrningen upphört innan borren nått 
ned till berget. Berget ligger alltså djupare än detta värde. 
 
I hydrogeologiska parameterdatabasen finns bland annat information från borrade 
brunnar. Brunnens totala djup finns inlagt som totaldjup. I de fall det rör sig om 
bergborrade brunnar är detta djup alltså större än jorddjupet eftersom brunnen fortsätter 
ner i berg. Ibland finns det i dessa fall information om jorddjupet i ett separat fält. I de 
fall information om jorddjup inte finns har brunnen tagits bort och inte använts i 
interpoleringen. 
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Seismik och radar, SERA (SGU) 

På SGU finns en databas för seismik och radar vid namn SERA. Denna är under 
uppbyggnad och i nuläget inte komplett. I detta arbete har endast seismikmätningar 
använts. Även information från seismikundersökningar som ännu inte lagrats i SERA 
har använts.  
 
I seismik- och radardatabasen SERA är de undersökta profilerna lagrade som 
linjeobjekt. I dessa linjer finns dock ingen information om jorddjupet. Resultaten av 
seismikmätningarna är istället bilder med jorddjup, berggrundsöveryta samt 
grundvattennivåer som tolkats och ritats av den person som analyserat insamlade data. 
För att få in denna information i punktform har jorddjupet längs varje seismikprofil 
mätts ut för hand från bilderna i linjernas start- och slutpunkter samt var hundrade meter 
däremellan. Detta manuella arbete medför en viss osäkerhet. 

Observerade hällar, från jordartskarteringen (SGU) 

Från SGUs jordartskartering har information om observerade hällar hämtats. Dessa 
hällar förekommer både som polygoner och som punkter. Hällarna ger information om 
att jorddjupet är lika med noll. 
 
De hällar som redovisas som polygoner har omvandlats till punktinformation genom att 
centroiden av polygonen fått representera hela polygonen. Detta medför att 
hällinformationen försämras men är ett enkelt sätt att omvandla polygoninformation till 
punktinformation och ger en bra generell bild över hällarnas placering.  

Isräfflor, från jordartskarteringen (SGU) 

Information om isräfflor som samlats in i samband med jordartskarteringen finns 
inlagda i en egen databas som visar deras läge och riktning. Eftersom de observerade 
isräfflorna finns på hällar är jorddjupet i dessa punkter lika med noll. Den information 
om isräfflor, och därmed var jorddjupet är lika med noll, som använts i interpoleringen 
har hämtats från sammanställd jorddjupsinformation.   

Jordlagerföljder, från jordartskartering (SGU) 

Från SGUs jordartskartering finns även information om jordlagerföljder. I en del fall har 
man nått ända ner till berg vid undersökningen och man har därmed ett känt jorddjup. I 
andra fall är bara en del av jordlagret undersökt, men det djup man nått kan ändå 
användas som ett minidjup vid interpolering 2.  
 
Jorddjupsinformationen från jordlagerföljderna har hämtats från sammanställd 
jorddjupsinformation. Liksom för data från brunnsarkivet finns information om 
osäkerheten i punktens placering. Även här har alla punkter som har en osäkerhet i 
placeringen på mer än 70 meter eller som är markerade med ”osäker” tagits bort. 

Petrofysikdatabasen (SGU) 

Ett fåtal mätpunkter från petrofysikdatabasen har använts vid interpoleringen. Denna 
databas redovisar huvudsakligen parametrar som bergarternas densitet och magnetiska 
egenskaper. Eftersom en del av mätningarna gjorts direkt på hällar fås också 
informationen om att jorddjupet på dessa platser är noll. De data från 
petrofysikdatabasen som använts i detta arbete har hämtats från sammanställd 
jorddjupsinformation. 
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Höjddatabasen (Lantmäteriverket) 

Lantmäteriverket har samlat in höjddata över Sverige via fotogrammetrisk 
profilmätning och digitalisering av Fastighetkartans höjdkurvor. I databasen finns 
höjddata med 50 meters upplösning och ett medelfel i höjd på ± 2,5 m (Lantmäteriet, 
2007). År 2009 startade arbetet med att samla in höjddata via laserskanning. De nya 
höjddata som kommer kunna börja användas under 2011 har en upplösning på 2,5 meter 
och ett medelfel på mindre än 0,5 meter (Lantmäteriet, 2010).  
 
Data från höjddatabasen har i sig inte bearbetats i detta arbete. Däremot har dessa data 
använts för att räkna ut berggrundens höjd över havet genom att subtrahera jorddjupet 
från markytans höjd över havet i alla de punkter som jorddjupsinformation funnits 
tillgänglig. Detta moment medför en viss osäkerhet eftersom jorddjupsinformationen 
förekommer i punktform medan Lantmäteriets höjddatabas har en upplösning på 50 
meter.  

Källarkivet (SGU) 

Information om källor samlas huvudsakligen in i samband med den hydrogeologiska 
karteringen, men även via jordartskarteringen. Uppgifter som lagras är bland annat 
källans namn och läge samt uppgifter om flöde och vattenkvalitet (SGU, 2009b).  
Källorna har gett information om utströmningsområden i studieområdena. 

Jordartsdatabaser (SGU) 

SGUs jordartsdatabaser innehåller jordartsinformation över hela Sverige. I detta arbete 
har jordartsdatabaserna bland annat använts för att se var det finns hällar eller tunt 
jordtäcke och var isälvsmaterialet går i dagen. 

Berggrundsdatabaser (SGU) 

I SGUs berggrundsdatabaser finns information om bergarter och andra berg-
observationer från berggrundskarteringen.  
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3.1.2 Förekomst av jorddjupsdata 
Jorddjupsinformationen var ojämnt utspridd inom studieområdena. Den största andelen 
data var hällar där jorddjupet är lika med noll. Där jorddjupet var som mäktigast fanns 
minst data tillgänglig. Detta gjorde att det ofta var brist på jorddjupsinformation inom 
magasinsavgränsningen (Figur 2).  
 

 
 
Figur 2. Ytmässig fördelning av den jorddjupsinformation som använts vid 
interpolering av berggrundens överyta i Nyköping. © Sveriges geologiska 
undersökning. 

3.1.3 Interpolering 
Som indata vid interpoleringen användes en tabell med sammanställd jorddjups-
information från samtliga datakällor. I denna tabell fanns fem kolumner med 
koordinater i SWEREF 99 TM, jorddjup, ID samt punktens ursprung. 
 
I en första interpolering användes endast säkra jorddjup med avslut i berg. Därefter 
jämfördes de punkter med jorddjup med avslut i jord eller osäkert avslut, det vill säga 
minimidjup, med det interpolerade jorddjupet i samma punkter. I de fall som 
minimidjupet var större än det interpolerade jorddjupet användes minimidjupet. Dessa 
punkter lades till i den ursprungliga filen med indata och var därefter med i en andra 
interpolering av berggrundens överyta. I de studerade områdena har relativt få punkter 
med minimidjup funnits tillgängliga, men de som använts har gett mycket information 
om jorddjupet på och nära själva magasinet där säkra jorddjup ofta saknades. Figur 3 
visar exempel på skillnaden mellan interpolering med respektive utan osäkra jorddjup.     
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Figur 3. Interpolerat jorddjup i Tärnsjö utan respektive med osäkra jorddjup. Skillnaden 
i interpolerat jorddjup syns tydligast i mitten av bilden i det inringade området.  
 
För alla koordinater i den slutgiltiga filen med indata (bestående av både säkra jorddjup 
och minimidjup) bestämdes ett höjdvärde för markytan i programmet ArcMap (ESRI) 
med data från höjddatabasen. Därefter räknades bergytans höjd över havet ut för varje 
punkt genom att subtrahera jorddjupet från markytans höjdvärde. Interpoleringen 
skedde sedan både för jorddjup och berggrundens överyta. 
 
Interpoleringen genomfördes i programmet Golden Software Surfer 8.0. Som 
interpoleringsmetod valdes Natural Neighbor. Denna metod använder ett viktat 
medelvärde av närliggande observationer och är bra att använda då data är ojämnt 
fördelade geografiskt. Metoden genererar inga data i områden utan data och den 
extrapolerar inga värden utanför intervallet på använda data (Golden Software, Inc., 
2002). Interpoleringen utfördes med en horisontell upplösning på 50×50 meter för att få 
samma upplösning som höjddatabasen har. 
 
I Surfer skapades ett raster i formatet *.grd. Denna fil konverterades sedan i 
programmet Grid Convert till formatet *.asc och kunde därefter överföras till ArcMap.



 14 

3.2 Avgränsning av tillrinningsområde från berggrundens 
överyta 
Avgränsningen av tillrinningsområdet utfördes med hjälp av ArcGIS-verktyget 
ArcHydro Tools. Detta verktyg är ett tillägg till ArcGIS som kostnadsfritt kan fås från 
ESRI. Som indata användes den interpolerade berggrundstopografin. Processen börjar 
med att terrängen bearbetas för att förenkla användandet av den topografiska 
informationen. Därefter kan tillrinningsområdet avgränsas. Nedan följer en beskrivning 
av de moment som utförts (ESRI, 2009).   
 
1. Fill Sinks fyller upp djupa sänkor i ett raster, det vill säga de celler som ligger lägre 
än alla sina omgivande celler. Inom dessa celler kommer vattnet att stanna kvar och inte 
kunna röra sig vidare, därför fylls de upp så de når samma nivå som lägsta omgivande 
celler. Detta gör att ursprungsrastret slätas ut och de djupa hål som fanns i berggrunden 
försvinner. Därmed försvinner också en del information om berggrundens topografi. 
Detta steg är nödvändigt för att en avgränsning av tillrinningsområdet ska kunna göras.  
 
2. Flow direction beräknar flödesriktningen i området. Värdena i cellerna anger 
riktningen för den brantaste lutningen från cellen.  
 
3. Flow accumulation skapar ett grid som för varje cell innehåller det ackumulerade 
antalet celler uppströms den cellen.  
 
4. Stream definition definierar var ett ”vattendrag” ska starta. Ett tröskelvärde som 
motsvarar 1 % av det maximala antalet celler som räknats ut i steg 3 används. Detta 
tröskelvärde kan justeras men i detta arbete har det förinställda tröskelvärdet använts. 
Ett grid skapas där de celler som har ett värde större än tröskelvärdet ges siffran 1 och 
de andra cellerna inte innehåller någon data.  
 
5. Stream segmentation skapar ett grid bestående av strömsegment med en unik 
identifiering. Alla celler i ett segment har samma gridkod som är specifik för det 
segmentet.  
 
6. Catchment Grid Delineation skapar ett grid där varje cell har ett värde som talar om 
vilket avrinningsområde den cellen tillhör. Detta värde är kopplat till värdet på 
strömsegmentet som dränerar området som skapats i steg 5.  
 
7. Catchment Polygon Processing konverterar föregående grid till polygoner. 
 
8. Drainage Line Processing konverterar informationen från steg 5 till dräneringslinjer. 
Varje linje bär en identitet som talar om vilket avrinningsområde den hör till. Nu kan 
man se åt vilket håll varje delavrinningsområde dränerar.  
 
9. Adjoint Catchment Processing genererar avrinningsområden som är sammanfogade 
av flera av de polygoner som skapades i steg 7. För varje avrinningsområde som inte är 
ett huvudavrinningsområde skapas en polygon som representerar hela arean uppströms 
den polygonen. De delavrinningsområden som dränerar rakt ut från det interpolerade 
området tas bort helt. 
 
10. Batch Watershed Delineation for Polygons, under avsnittet Watershed 
Processing, användes slutligen för att avgränsa tillrinningsområdet. Här beräknas det 
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område från vilket vattnet rör sig mot en definierad polygon. Polygonen i detta fall är 
grundvattenmagasinets yttre gräns. När tillrinningsområdet avgränsas sammanfogas alla 
områden som dränerar till magasinet. I de fall en dräneringslinje strömmar ut ur 
magasinet tas alla delområden som dräneras dit med i tillrinningsområdet. I de fall ett 
delområde dräneras av en dräneringslinje som inte överlappar magasinet tas den del av 
området som är inom magasinet med i tillrinningsområdet (Figur 4).  

 
 
Figur 4. Exempel på hur resultatet från ArcHydro Tools ser ut efter steg 10, här vid 
magasinet i Tärnsjö.    
 
För att se hur vattendelare skiljer sig åt beroende på om de baseras på markytans eller 
berggrundes topografi användes ArcHydro Tools också med markytans topografi, från 
Lantmäteriets höjddatabas, som indata. Denna metod kallas här ArcHydro markyta. 
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3.3 Användning av topografiska vattendelare  
Att använda topografiska vattendelare vid avgränsning av grundvattenmagasins 
tillrinningsområden är inte alltid möjligt men kan fungera i vissa fall. Det topografiska 
tillrinningsområdet till ett öppet grundvattenmagasin består dels av själva magasinet, 
där lokal grundvattenbildning sker, dels av de kringliggande områdena som enligt 
topografin avvattnas mot magasinet. Om vattendrag passerar och har kontakt med 
magasinet är vattendragets avrinningsområde, från den punkt där vattendraget rinner ut 
ur magasinet, en del av magasinets tillrinningsområde. Om hela magasinet innesluts i 
vattendragets avrinningsområde (Figur 5) skulle detta vara ett tänkbart sätt att avgränsa 
magasinets tillrinningsområde. 
 

 
Figur 5. Schematisk bild över avrinningsområdet till ett vattendrag längs med ett 
grundvattenmagasin. 
 
Om bara delar av magasinet innesluts i avrinningsområdet för det eller de vattendrag 
som rinner ut ur magasinet utgörs tillrinningsområdet för dessa magasinsdelar av 
respektive vattendrags avrinningsområde (Figur 6). De delar av tillrinningsområdet som 
ligger utanför magasinet markeras med A i Figur 6. 
 
För de områden som inte innesluts i vattendragens avrinningsområden finns två 
möjligheter. För de delar av magasinet från vilka vatten enligt markytans topografi 
rinner mot magasinsgränsen och ut ur magasinet utgör magasinsgränsen också gränsen 
för tillrinningsområdet (B). För de övriga delarna sker, förutom lokal grundvatten-
bildning, även tillrinning från kringliggande områden som enligt topografin avvattnas 
mot magasinet (C). Om avrinningsområdena för vattendragen som rinner ut ur 
magasinet gränsar mot varandra, som i Figur 6, kommer området däremellan (D) också 
avvattnas mot magasinet. 
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Figur 6. Schematisk bild över tillrinningsområdet till ett grundvattenmagasin med två 
anslutande vattendrag. 
 
För att använda denna metod för att avgränsa grundvattenmagasins tillrinningsområden 
från markytans topografi krävs avrinningsområden som är avgränsade utifrån den punkt 
där vattendragen rinner ut ur magasinet. Dessa avrinningsområden måste tas fram 
specifikt för varje magasin. Då detta är tidskrävande har möjligheten att använda redan 
definierade topografiska vattendelare undersökts. För detta ändamål användes 
topografiska vattendelare från SVAR.  

3.3.1 Använda data 
Som indata användes delavrinningsområden som avgränsats av SMHI och finns i 
databasen SVAR, Svenskt Vatten ARkiv. I SVAR finns data om vattenförekomster, 
avrinningsområden, sjöar, vattendrag, dammar och havsområden. Huvudavrinnings-
områden och delavrinningsområden går att ladda ner som shape-filer från SVAR 
(SMHI, 2008). Avgränsningen av dessa avrinningsområden baseras på markytans 
topografi och storleken på områdena varierar mellan 1 och 1000 km2. Delavrinnings-
områdena är kopplade längs flödesvägarna för att beräknade vattenflöden ska kunna 
följas längs dessa (SMHI, 2009). Delavrinningsområden från SVAR avgränsas utifrån 
en punkt i ett vattendrag. Denna punkt kan väljas godtyckligt beroende på vilken storlek 
man vill att delavrinningsområdet ska ha.  
 
Den version av SVAR som finns tillgänglig på SMHIs hemsida i dagsläget innehåller ca 
17 000 delavrinningsområden. Denna kommer snart att ersättas av en ny version med ca 
37 000 delavrinningsområden. I detta arbete har en preliminär version av den senare 
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använts. Denna innehåller 36 381 delavrinningsområden uppdelade på 329 huvud-
avrinningsområden och har hämtats ur SVAR den 30 augusti 2010.   

3.3.2 Sammanfogning av delavrinningsområden från SVAR 
Ett område som omger grundvattenmagasinet har avgränsats genom att sammanfoga 
alla de delavrinningsområden som gränsar till magasinen. Slutprodukten blir en enda 
polygon runt magasinet. Tre varianter har använts. I den första varianten samman-
fogades alla polygoner som överlappade magasinet. I den andra varianten har de 
delavrinningsområden som endast marginellt överlappar magasinet inte räknats med. 
Den tredje varianten har endast använts i Heby och tar hänsyn till åt vilket håll 
delavrinningsområdena dränerar. Denna metod kallas i detta arbete Metod SVAR. 
 
Detta är en mycket enkel metod som snabbt skulle kunna användas för alla grundvatten-
magasin i Sverige. Metoden genererar dock inga tillrinningsområden till grundvatten-
magasin eftersom delavrinningsområdenas utbredning är helt beroende av från vilken 
punkt i vattendragen de beräknats. Delavrinningsområdenas avgränsningar är heller inte 
gjorda efter grundvattnets flödesriktning och lämpar sig egentligen inte för att användas 
vid avgränsandet av grundvattenmagasins tillrinningsområden. Det område som erhålls 
med denna metod skulle dock kunna användas för att ge en översiktlig bild av 
tillrinningsområdets utseende eller som en preliminär avgränsning som kan ligga till 
grund för vidare arbete med att rita ut vattendelarna.  
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3.4 Studieområden  
Flera olika parametrar påverkade valet av studieområden. Inom de områden som 
studerades krävdes tillräckligt mycket jorddjupsinformation för att möjliggöra 
interpoleringen av berggrundens överyta. En hydrogeologisk kartering behövde också 
ha gjorts för området så att magasinsavgränsningar och övrig information om 
hydrologin i området fanns tillgänglig. Dessutom var det önskvärt att få med flera olika 
typer av grundvattenmagasin i studien. Naturvårdsverkets rapport ”Bedömningsgrunder 
för miljökvalitet, grundvatten” (1999) beskriver fem olika grundvattenmiljöer. 
Studieområdena i detta arbete tillhör Grundvattenmiljö 4 och 5 (Tabell 1).  Alla 
områdena ligger under högsta kustlinjen. 
 
Tabell 1. De fyra områden som studeras i denna rapport 
Områdesnamn Geologisk formation Akvifer Grundvattenmiljö 
Tärnsjö Ås, upphöjd Öppen 4 
Heby Ås, nedsänkt Sluten/delvis öppen 4/5 
Nyköping Isälvsavlagring/morän Sluten/ delvis öppen 5 
Karlstad Isälvsdelta Sluten/ delvis öppen - 

3.4.1 Tärnsjö 
Studieområdet vid Tärnsjö, ca 60 km nordväst om Uppsala, utgörs av en öppen akvifer i 
en isälvsavlagring i form av rullstensås. Området tillhör därmed Grundvattenmiljö 4. I 
denna typ av grundvattenmiljö leder det grovkorniga materialet effektivt bort vatten och 
grundvattenytan kan ligga långt under markytan (Naturvårdsverket, 1999). Så är också 
fallet i Tärnsjö. Uppgifterna i nedanstående beskrivning av åsen är hämtade från 
Müllern (2008) där ej annat anges.  
 
Berggrunden inom området består av kristallint urberg och domineras av äldre, 
omvandlade bergarter av granitiskt ursprung. Grundvattenmagasinet ligger i Enköpings-
åsen som i detta område går i nord-sydlig riktning.  Enköpingsåsen är totalt ca 300 km 
lång och sträcker sig från Trosa i söder till Bollnäs i norr. Strax söder om Tärnsjö 
förgrenas åsen i två delar (Figur 8). Den nordvästra delen kallas också fortsättningsvis 
Enköpingsåsen och fortsätter norrut till Hällbo söder om Bollnäs medan den nordöstra 
delen som fortsätter mot Gävle kallas för Gävleåsen i Gästrikland och sträcker sig till 
Segersta söder om Bollnäs. Inom Heby kommun finns många lokala namn på åsen. 
Inom det avsnitt som studeras här kallas åsen för Dalkarlsåsen, Masteråsen, 
Stengubbåsen, Ingboåsen och Tärnsjöåsen.  
 
Mellan Heby och Tärnsjö ligger åsen högt i landskapet och magasinet är till största 
delen öppet. Det finns inga skyddande leror uppe på åsen (SGU, 2010b). Denna del av 
åsen är en läckande ås, det finns ett flertal källor där grundvatten läcker ut till 
omgivningen. Detta gör att magasinets tillrinningsområde är litet.  
 
Dalkarlsåsen, mellan Heby och Tärnsjö, har under lång tid fungerat som en 
kommunikationsled och idag går väg 56 till stor del uppe på åsen. Detta innebär att 
vattnet i grundvattenmagasinet riskerar att förorenas av vägsalt, avgaser och partiklar 
från vägbanan samt vid eventuella trafikolyckor då fordon med farlig last är inblandade. 
Vattnet i och omkring magasinet är idag starkt påverkat av vägsalt vars koncentration 
har ökat stadigt sedan 70-talet (Müllern, 2000). En ny väg planeras öster om 
Dalkarlsåsen vilket kommer att minska riskerna för förorenat grundvatten i magasinet 
(Vägverket, 2007). 
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Interpoleringen av berggrundens överyta har skett inom en rektangel med 
hörnkoordinater X-min= 593600, X-max=617850, Y-min=6646400, Y-max=6679100 
(SWEREF 99 TM). Studieområdet har avgränsats utifrån de fasta vattendelarna som 
finns från SGUs grundvattenkartering. I norr förgrenas åsen och grundvattenmagasinet 
avgränsas åt nordost (i södra kanten av Tärnsjö) och nordväst av fasta vattendelare. I 
söder finns en fast grundvattendelare (i jordlager) strax norr om Heby. Inom magasinet 
finns också en rörlig vattendelare belägen vid Råsbo. Det finns ett flertal källor som 
avvattnar åsen. De fem största källområdena är Ingbo källor, källor söder och sydost om 
Ingbo, Ulebo källa (Figur 7), källor i Dunsjön samt källor vid Källbäcken. I dessa är 
vattenflödet från 15 l/s, i Ulebo, och upp till 60 l/s, vid Ingbo källor.  
 

 
 Figur 7. Ulebo källa i Tärnsjö.  
 
Vid Runhällen finns en bergströskel där endast en del av vattnet passerar. Här bildas 
sannolikt ett ”grundvattenfall” vars läge inte är exakt bestämt. Norr om den rörliga 
vattendelaren vid Råsbo rinner vattnet norrut i de två åsgrenarna. Vid förgreningen 
kallas åsen Stengubbåsen. Här finns en rörlig vattendelare som utgör gränsen för vilket 
vatten som strömmar mot nordväst respektive mot nordost.  
 
En del av vattnet som rinner mot nordost strömmar ut i källor vid Dunsjön och Ulebo. 
Längst i nordost finns en fast grundvattendelare som utgör gränsen mot nästa magasin 
beläget vid Tärnsjö samhälle. Det vatten som rör sig mot nordväst rinner delvis ut i 
Ingbo källor. Strax därefter avgränsas magasinet av en fast grundvattendelare. Längre 
bort försvinner åsen ner i Östaviken. Flera kommunala vattentäkter finns inom detta 
magasin, bland annat sydost om Runhällen, där vattnet inte är nämnvärt påverkat av 
vägsalt, och i Heby (Bäckman, 2002). 
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Figur 8. Det studerade grundvattenmagasinet i Tärnsjö. © Sveriges geologiska 
undersökning. 
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3.4.2 Heby 
Det studerade magasinet i Heby ligger, liksom Tärnsjö, i Enköpingsåsen. Det utgörs av 
en delvis öppen och delvis sluten akvifer i isälvsmaterial som till stor del är överlagrad 
av lera. Området kan sägas tillhöra både Grundvattenmiljö 4 och 5 (Naturvårdsverket, 
1999). 
 
Berggrunden i området består till största delen av granit med inslag av bland annat 
granodiorit, tonalit och kvartsdiorit (SGU, 2010a). Även detta magasin ligger i 
Enköpingsåsen som här också har de lokala namnen Dalkarlsåsen, Flostaåsen och 
Vånsjöåsen. Norra delen av magasinet ligger i Heby kommun och södra delen i 
Enköpings kommun. I nordligaste delen av området ligger magasinet i Dalkarlsåsen 
som reser sig högt över markytan (Figur 9). Söder om Heby försvinner isälvsmaterialet 
ner i en sprickdal i berggrunden och täcks till stor del av runt 20 meter mäktiga lerlager. 
Här dränerar åsen sin omgivning genom att isälvsmaterialet har mycket större 
genomsläpplighet än omgivande material (Müllern, 2008) 
 
Isälvsmaterial går i dagen på ett fåtal ställen men är kontinuerligt avlagrade under leran 
(Agerstrand & Gustafson, 1973). Mäktigheten på åsmaterialet varierar. Sand och 
grusavlagringarna under leran är tydligt skiktade och blir grövre mot djupet. Det 
djupaste gruslagret finns ca 60 meter under markytan. Grundvattenmättade sand- och 
gruslager är runt 40 meter mäktiga i området. Längst ner i botten av sprickdalen har 
morän hittats vid borrning (Müllern, 2008). Marken ovanpå åsen är jordbruksbygd. En 
bit längre söderut reser sig åsen ur leran och bildar Flostaåsen. Därefter täcks den åter 
av lera vid ett par ställen men söder om Revelsta är åsen i princip kontinuerlig ända ner 
till Enköping. 
 
Interpoleringen av berggrundens överyta har skett inom en rektangel med 
hörnkoordinater X-min= 590000, X-max=629350, Y-min=6615000, Y-max=6654000 
(SWEREF 99 TM). Det studerade magasinet består av flera delmagasin som separeras 
av rörliga vattendelare. I norr och i söder finns fasta grundvattendelare. Magasinets 
totala längd är ca 30 km. Det nordligaste magasinet gränsar i norr mot magasinet i 
studieområdet Tärnsjö. Grundvattendelaren i norr är fast och betingad av höga 
berglägen. Dess läge är något oklar, det finns tecken som tyder på att den bör ligga både 
norr och söder om sitt nuvarande läge på kartan. Grundvattendelarens läge har betydelse 
för var gränsen för magasinets tillrinningsområde bör ligga. Cirka tre kilometer söder 
om den fasta grundvattendelaren, nära Heby kyrka, finns en rörlig grundvattendelare 
som är helt betingad av de grundvattenuttag som sker. Utan dessa uttag skulle vattnet 
flöda hela vägen ner till Flosta källor i Enköpings kommun. Ett grundvattenuttag i Heby 
minskar således vattenflödet vid Flosta källor (Müllern, 2008). Söder om Heby flödar 
vattnet söderut mot ett flertal utströmningsområden. Det första är Flosta källor där 
vattenflödet är ca 60 l/s. Söder om dessa finns mindre källor vid Altuna och Eneby. 
Slutligen rinner vattnet ut i Revelstasjön som därefter dräneras av Örsundaån. Strax 
söder om Revelstasjön finns en rörlig vattendelare varifrån vattnet strömmar norrut till 
Revelstasjön och söderut mot den fasta grundvattendelaren som ligger strax söder om 
Härnevi (Söderholm, 2010). Denna vattendelare utgör gränsen för det studerade 
magasinet. 
  
I området finns flera ytvattendrag. I Heby samhälle korsas magasinet av Arnebobäcken 
som sedan rinner längs med och ovanpå magasinet. Temyrbäcken och flera andra små 
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vattendrag ansluter till Arnebobäcken längs vägen. Slutligen rinner vattnet ur i 
Revelstasjön och vidare i Örsundaån. Örsundaån rinner sedan utanför magasins-
avgränsningen ända tills den korsar magasinet i södra delen av området. På det allra 
flesta ställen där ytvattendrag förekommer är magasinet överlagrat av lera. Huruvida 
kontakt mellan ytvatten och grundvatten förekommer är inte klarlagt på dessa ställen. 
Inom det studerade magasinet finns flera kommunala vattentäkter för både Heby och 
Enköpings kommuner, bland annat i Heby, söder om grundvattendelaren i Sävasta, och 
vid Vånsjöbro (Söderholm, 2010).  

Figur 9. Det studerade grundvattenmagasinet i Heby. © Sveriges geologiska 
undersökning. 
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3.4.3 Nyköping 
Akviferen vid Nyköping är uppbyggd av isälvsmaterial och morän och är till största 
delen sluten. Den passar därmed bäst in på Grundvattenmiljö 5, ”Morän och 
isälvsmaterial under lera och andra kohesionsjordar” (Naturvårdsverket, 1999). 
Uppgifterna i nedanstående beskrivning av åsen är hämtade från Aneblom & Pousette 
(2009) där ej annat anges.  
 
Berggrunden i området består till största delen av granodiorit med inslag av granit. Det 
förekommer även stråk av felsisk metavulkanit och metagråvacka i området. 
Diabasgångar förekommer i området och en sådan korsar magasinet på ett ställe (SGU, 
2010a). Berggrunden har blivit utsatt för veckning och deformation och berglagren har 
därför blivit brantställda och förskiffrade. Berg i dagen förekommer mycket sparsamt i 
själva magasinsområdet.  
 
Grundvattenmagasinet ligger i en bred sprickdal i berget som är ca 17 km lång och 1-2 
km bred och går från Nyköping och upp mot sjön Yngaren (Figur 10). Sprickdalen är 
till stor del fylld av isälvsavlagringar och jorddjupet är uppemot 80 meter på vissa 
ställen, vilket innebär att berggrundsytan där ligger under havsytan. Markytan når som 
mest ca 50 meter över havet. Magasinet är till största delen slutet och täckt av lera och 
silt, men går i dagen på tre ställen; vid Larslundsmalmen, Bråttningemalmen och 
Stigtomtamalmen (SGU, 2010b). Den geologiska uppbyggnaden i och omkring 
magasinet är mycket komplex med omväxlande täta jordlager och skikt med god 
vattenföring. I vissa områden dominerar sand och silt, i andra stenigt grus. Morän 
förekommer både ovanpå och inlagrat i isälvsmaterialet. Svallsand förekommer också. 
Den hydrauliska konduktiviteten varierar kraftigt inom magasinet. I denna del av 
Sverige förekommer de mellansvenska randmoränerna som bildades då inlandsisen 
under en längre tid retirerade relativt sakta och ibland även stod stilla. Det innebar att 
mycket material ansamlades och detta förlopp kan förklara den komplicerade 
geologiska uppbyggnaden av akviferen. Det finns dock inga bevis för att detta 
isälvsmaterial ingår i randmoränstråken (Persson, 1972). 
 
Berggrundens överyta har interpolerats inom en rektangel med hörnkoordinaterna X-
min= 592050, X-max=628100, Y-min=6507257, Y-max=6528711 (SWEREF 99 TM). 
Grundvattenmagasinet består av två delar som skiljs åt av en rörlig vattendelare. Från 
denna flödar vattnet mot Yngaren i nordväst och Stadsfjärden i Nyköping i öster. Den 
rörliga grundvattendelaren är inte distinkt utan mer som en zon. Magasinet begränsas i 
båda ändarna av fasta vattendelare som har lokaliserats till respektive strand. Det är 
dock tänkbart att magasinet sträcker sig utanför stranden åt båda hållen. Mot norr är 
magasinsgränsen till stor del tydlig då den utgörs av förkastningsbranter.  
 
Ytvattnet dräneras mot Stadsfjärden och Yngaren via bland annat Idbäcken och Kilaån. 
Ytvattendragen går till viss del ovanpå magasinet men går genom områden med täta 
eller svårgenomträngliga jordlager och bedöms inte påverka eller påverkas av magasinet 
i nämnvärd grad. Det finns inga källor i anslutning till malmarna. Uttagsmöjligheterna i 
magasinet är relativt begränsade. Konstgjord grundvattenbildning används för 
vattenförsörjningen i Nyköpings kommun där vatten från Yngaren infiltreras vid 
Larslundsmalmen. Trots de relativt dåliga uttagsmöjligheterna är detta magasin av stor 
betydelse eftersom det råder brist på stora grundvattenmagasin i denna del av landet.  
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Figur 10. Det studerade grundvattenmagasinet i Nyköping. © Sveriges geologiska 
undersökning. 
 
 
3.4.4 Karlstad 
Det studerade magasinet i Karlstad förekommer i både glaciala och postglaciala 
avlagringar. Formationen är utbredd och flack och passar inte direkt in på någon av de 
fem grundvattenmiljöerna definierade av Naturvårdsverket (1999).  
 
Berggrunden inom Karlstads kommun består av kristallint urberg med gnejser av 
varierande slag. Gnejsomvandlade graniter, så kallade urgraniter, dominerar i området 
(Aneblom, 2001). 
 
Den inre uppbyggnaden av akviferen är komplicerad och till stor del fortfarande ej helt 
klarlagd. Vid Mellbymon förekommer mestadels lager med sand, glaciotekniskt 
omlagrad lera och stenigt grus och uppbyggnaden tyder på en orolig avsättningsmiljö 
där iskanten oscillerat (Lindén, 1984). Sörmon utgörs av en isälvsavlagring i form av ett 
delta. Här är morfologin starkt påverkad av litorala processer (Blomquist, 1969). Från 
de södra delarna av Sörmon rinner vattnet huvudsakligen ut mot Vänern. Området runt 
Klarälvens mynning i Vänern är på grundvattenkartan också utmärkt som ett magasin 
och består av älvsediment. Grundvattentillgången är god men varierar stort över 
området. Här förekommer inslag av organiskt material som försämrar vattenkvaliteten 
(Aneblom 2001).  
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Interpolering av berggrundens överyta har skett inom en rektangel med 
hörnkoordinaterna X-min= 388000, X-max=426000, Y-min=6572000, Y-max=6612000 
(SWEREF 99 TM). I SGUs lokala grundvattenkartering är magasinet uppdelat i många 
små delar och innefattar mestadels de delar där magasinet går i dagen. Magasins-
avgränsningen följer alltså huvudsakligen samma linjer som gränserna för isälvsmaterial 
på jordartskartan. Detta magasin avgränsades 1994 då arbetsmetoden var lite 
annorlunda än idag. På ett flertal ställen fortsätter antagligen magasinet under lera och 
andra jordarter och avgränsningen hade därför kunnat göras annorlunda. I detta arbete 
har grundvattenmagasinet förenklats något då små fristående magasinsområden i 
områdets ytterkanter tagits bort. 
 
Grundvattnets flödesriktningar inom magasinet är komplicerad och har inte närmare 
studerats här. Det finns både rörliga och fasta vattendelare inom magasinsområdet. 
Dessa är utmärkta på kartan (Figur 11) med R respektive F. Flera stora vattendrag 
dränerar mot magasinet. Klarälven, som har sin början i Norge, rinner igenom de 
mittersta delarna av magasinsområdet. Norsälven kommer norrifrån, rinner förbi 
Mellbymon och ut vid de västra delarna av magasinsområdet. Alstersälven rinner från 
sjön Alstern och ut i Vänern i den östra delen av magasinsområdet. Inom Karlstad 
kommun finns över 10 olika grundvattenmagasin. Sörmon är det viktigaste området för 
dricksvattenförsörjning. Grundvattenbildningen förstärks här med infiltration av vatten 
från Vänern (Aneblom, 2001). 
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Figur 11. Det studerade grundvattenmagasinet i Karlstad. © Sveriges geologiska 
undersökning. 
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4. Resultat 

4.1 Tärnsjö 

4.1.1 Berggrundens topografi 
En jämförelse mellan den interpolerade berggrundsöverytans topografi och markytans 
topografi visar tydligt att den höjd som åsen utgör består av lösa avlagringar (Figur 12). 
Stora skillnader mellan markytans och berggrundens topografi ses framför allt vid 
Stengubbåsen i norra delen av området där åsen reser sig uppemot 100 meter över 
havet.  
 
Eftersom jorddjupsdata inte är jämnt fördelade över området och sparsamt 
förekommande i själva åsen bildar den interpolerade ytan gropar längs åsens sträckning. 
Det är dock troligt att vissa av de höga berglägena i åsen ligger lägre i verkligheten.  
 
I utkanten av tillrinningsområdet finns inte så stora skillnader alls mellan markyta och 
berggrundsyta. Detta beror på att den största delen av tillgängliga data kom från 
hällobservationer, vilket gör att den beräknade berggrundsöverytan har samma höjd som 
markytan. 

 
Figur 12. Till vänster ses den interpolerade berggrundsöverytan i Tärnsjö, © Sveriges 
geologiska undersökning. Till höger ses markytans topografi i Tärnsjö från 
Lantmäteriets höjddatabas, © Lantmäteriet I2011/0100.  
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4.1.2 Jorddjupsklasser 
Jorddjupet har delats in i klasser för att förenkla bilden (Figur 13). Fem klasser har 
använts med djupet 0-1 meter, 1-3 meter, 3-6 meter, 6-10 meter och > 10 meter. Det 
interpolerade jorddjupet är som störst längs med åsen, där också berggrundens höjd över 
havet är som lägst. I det interpolerade jorddjupet syns det inte att åsen är 
sammanhängande. Detta beror på brist på data på vissa ställen längs med åsen.  
 

 
 
Figur 13. Det interpolerade jorddjupet i Tärnsjö indelat i fem klasser. © Sveriges 
geologiska undersökning. 
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4.1.3 Tillrinningsområde 
Tillrinningsområdet avgränsat med Metod berg följer magasinets form relativt väl men 
är större till ytan (Figur 14). Tillrinningsområdet avgränsat i ArcHydro Tools med 
markytans topografi som underlag följer magasinskanten nästan hela tiden. 
Tillrinningsområdet blir då endast det område där vatten infiltrerar direkt på magasinet. 

 
 
Figur 14. Tillrinningsområden i Tärnsjö avgränsade med ArcHydro Tools utifrån 
berggrundens överyta respektive markytan. © Sveriges geologiska undersökning. 
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4.1.4 Överlappande delavrinningsområden från SVAR  
De topografiska vattendelarna i området går längs med magasinet eftersom åsen är den 
högsta punkten i området. Denna vattendelare skär tvärs igenom magasinet och 
överensstämmer därmed inte med grundvattnets strömning. Området som avgränsas 
genom att sammanfoga alla delavrinningsområden som överlappar magasinet blir 
mycket stort (Figur 15). Eftersom åsen är läckande i detta område är detta resultat 
felaktigt då inga av de delavrinningsområden som överlappar magasinet dränerar mot 
magasinet. 

 
 
Figur 15. Resultat från sammanslagning av delavrinningsområden från SVAR vid 
grundvattenmagasinet i Tärnsjö. © Sveriges geologiska undersökning. 
 
Om man skulle avgränsa ett område som bara innehåller ytor som dränerar mot 
magasinet skulle resultatet bli detsamma som det tillrinningsområde som avgränsas med 
ArcHydro Tools från markytans topografi, det vill säga bestå av endast den yta som 
ligger inom magasinsavgränsningen. Då kan inte längre gränserna för delavrinnings-
områden från SVAR användas.  
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4.2 Heby 

4.2.1. Berggrundens topografi 
Den interpolerade berggrundsöverytan (Figur 16) visar tydligt att magasinet ligger i en 
spricka i berggrunden. Berggrundsöverytan ligger som högst 110 meter över havsytan 
och som lägst 49 meter under havsytan. Berggrundens topografi visar stora likheter med 
markytans topografi i detta område. På markytan syns också en sänka längs magasinets 
sträckning och sprickzoner till öster om magasinet är mycket lika både på markytan och 
på bergytan. 

 
 
 
Figur 16. Till vänster ses den interpolerade berggrundsöverytan i Heby, © Sveriges 
geologiska undersökning. Till höger ses markytans topografi från Lantmäteriets 
höjddatabas, © Lantmäteriet I2011/0100. 
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4.2.2 Jorddjupsklasser 
Interpoleringen visar att jorddjupet är som mäktigast längs magasinets sträckning, som 
följer sprickdalen i berggrunden (Figur 17).  
 

 
 
Figur 17. Det interpolerade jorddjupet i Heby indelat i fem klasser. © Sveriges 
geologiska undersökning. 
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4.2.3 Tillrinningsområde 
Tillrinningsområdet som genererats med Metod berg (Figur 18) blir till ytan mycket 
stort. Detta beror på att de dräneringslinjer som ArcGIS genererar utifrån berggrundens 
topografi i vissa fall sträcker sig långt bort från magasinet och tillrinningsområdet 
omfattar alla områden som dränerar mot magasinet. I norr begränsas tillrinnings-
områdets utsträckning av den avgränsning inom vilken interpoleringen skett. För att få 
fram hela den yta som anses vara magasinets tillrinningsområde enligt ArcHydro Tools 
krävs att interpolering av berggrundens topografi sker över ett större område.  
 
När tillrinningsområdet istället genereras utifrån markytans topografi (Figur 18) blir det 
mindre till ytan. Detta beror på att dräneringslinjernas läge förändras.  
 

 
Figur 18. Tillrinningsområden i Heby avgränsade med ArcHydro Tools utifrån 
berggrundens överyta respektive markytan. Där linjen är streckad saknas information 
om vattendelarens läge på grund av brist på data. © Sveriges geologiska undersökning. 
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4.2.4 Överlappande delavrinningsområden från SVAR 
För Metod SVAR i Heby har tre versioner prövats (Figur 19). Den första innebar att 
endast delavrinningsområden som överlappade magasinet räknades med. Från alla 
delavrinningsområden utom ett strömmar vattnet mot magasinet, eftersom åsen här 
dränerar sin omgivning. Detta är en fördel eftersom områden som dränerar bort från 
magasinet inte räknas med. En nackdel med att bara använda överlappande 
delavrinningsområden i det här fallet är att de delavrinningsområden som dränerar mot 
magasinet men inte själva överlappar inte räknas med.  
 
I version 2 har det delavrinningsområde som dränerar bort från och endast marginellt 
överlappar magasinet tagits bort.  
 
Version 3 innefattar alla delavrinningsområden som dränerar mot magasinet, oavsett om 
de överlappar magasinet eller ej. Detta ger ett större område. I Heby förekommer 
ytvattendrag på och i anslutning till åsen och när ytvattnets avrinningsområde avgränsas 
utifrån de topografiska vattendelarna innefattas hela magasinets yta. Förhållandena i 
magasinet i Heby liknar den schematiska bild som visas i Figur 5 i kapitel 3.3. Denna 
metod fungerar således relativt bra i Heby.  
 

 
Figur 19. Resultatet från sammanslagning av delavrinningsområden från SVAR vid 
grundvattenmagasinet i Heby. © Sveriges geologiska undersökning. 
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4.3 Nyköping 

4.3.1 Berggrundens topografi 
Den interpolerade berggrundsöverytan i Nyköping (Figur 20) visar att magasinet ligger i 
en spricka i berggrunden. De tre malmarna, som syns som höjder på markytan inom 
magasinet (Figur 21), syns inte i berggrundens topografi. 
 

 
Figur 20. Den interpolerade berggrundsöverytan i Nyköping. © Sveriges geologiska 
undersökning. 

 
Figur 21. Markytans topografi i Nyköpingsområdet från Lantmäteriets höjddatabas.  
© Lantmäteriet I2011/0100.  



 37 

4.3.2 Jorddjupsklasser 
Det interpolerade jorddjupet har delats in i fem klasser (Figur 22). Här ses att de 
mäktiga jordlagren följer magasinets sträckning väl och är som mäktigast i den 
nordvästra delen av magasinet.  
 

 
Figur 22. Det interpolerade jorddjupet i Nyköping indelat i fem klasser. © Sveriges 
geologiska undersökning. 
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4.3.3 Tillrinningsområde 
Tillrinningsområdet som genereras från berggrundens överyta (Figur 23) sträcker sig 
mycket långt från magasinet åt både nordväst och sydväst. Detta beror på att de 
dräneringslinjer genereras utifrån berggrundens topografi och som leder mot magasinet 
dränerar delområden långt från magasinet. 
 
I söder och norr begränsas tillrinningsområdet av gränsen till det område inom vilket 
interpoleringen skett. För att få hela det område som bör avgränsas enligt denna metod 
krävs interpolering av berggrundens överyta för ett större område. I den nordvästra 
delen av magasinet strömmar vattnet ut ur magasinet till sjön Yngaren. Det blir därför 
fel om ett så stort område nedströms denna punkt räknas med i tillrinningsområdets yta. 
När tillrinningsområdet istället avgränsas utifrån markytans topografi blir området 
mindre.  
 

 
Figur 23. Tillrinningsområden för Nyköpingsmagasinet avgränsade med ArcHydro 
Tools utifrån berggrundens överyta respektive markytan. © Sveriges geologiska 
undersökning. 
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4.3.4 Överlappande delavrinningsområden från SVAR  
Magasinet i Nyköping gränsar till sjön Yngaren vars hela tillrinningsområde kommer 
med vid sammanslagning av delavrinningsområden. Detta gör att resultatet av 
sammanslagningen blir ett mycket stort område. Några delavrinningsområden över-
lappar grundvattenmagasinet endast på en mycket liten yta men tillför ändå stor yta om 
de räknas med. 
 
I en första version räknades alla delavrinningsområden som gränsar mot magasinet med, 
även om delavrinningsområdet endast marginellt överlappade magasinet. Det område 
som erhålls då sträcker sig mycket långt åt nordväst vilket beror på att Yngarens 
delavrinningsområde överlappar en liten del av magasinet och därmed räknas hela 
denna yta med (Figur 24). Eftersom vattnet rinner från magasinet mot Yngaren är det 
inte rimligt att ta med all denna yta.  
 
I en andra version är det sammanslagna området justerat och de delavrinningsområden 
som endast marginellt överlappar grundvattenmagasinet har tagits bort (Figur 24). 
Delavrinningsområdet som omfattar Yngaren är fortfarande med eftersom det inte var 
möjligt att göra en mindre avgränsning utifrån dessa topografiska vattendelare. 
 

 
Figur 24. Resultatet från sammanslagning av delavrinningsområden från SVAR vid 
grundvattenmagasinet i Nyköping. © Sveriges geologiska undersökning. 
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4.4 Karlstad 

4.4.1 Berggrundens topografi 
Höjdskillnaden mellan den interpolerade berggrundsytan och markytan är störst där 
isälvsmaterial förekommer, vid Sörmon och strax norr om Kil (Figur 25 och Figur 26). 
Berggrundens lägsta punkt inom det interpolerade området ligger 24 meter under havet 
och den högsta 227 m över havet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 25. Den 
interpolerade 
berggrundsöverytan 
i Karlstad. © 
Sveriges geologiska 
undersökning. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 26. Markytans 
topografi i Karlstad 
från Lantmäteriets 
höjddatabas. © 
Lantmäteriet 
I2011/0100.  
 



 41 

4.4.2 Jorddjupsklasser 
Stora interpolerade jorddjup förekommer dels inom magasinsavgränsningarna, men 
även inom några områden som ej finns utritade i SGUs hydrogeologiska kartläggning 
(Figur 27). Det största området med mäktiga jordlager som ligger utanför magasins-
avgränsningen är vid Kil, nordväst om magasinsområdet. Här förekommer främst 
isälvsmaterial och sand. I området nordost om magasinet, längs Klarälven, finns silt och 
svämsediment som transporterats dit med älven. 
 

 
Figur 27. Interpolerat jorddjup i Karlstad indelat i fem klasser. © Sveriges geologiska 
undersökning. 
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4.4.3 Tillrinningsområde 
Tillrinningsområdet som avgränsas med ArcHydro Tools utifrån berggrundens överyta 
blir väldigt stort och avgränsas i norr av gränsen för det interpolerade området (Figur 
28). Anledningen till tillrinningsområdets storlek är att dräneringslinjerna som 
genererats av ArcGIS sträcker sig långt norrut från magasinet. I ett manuellt avgränsat 
tillrinningsområde enligt metod SGU hade denna yta ej tagits med utan själva 
vattendraget hade istället markerats som en anslutande akvatisk kontakt (AKVA). 
 
Tillrinningsområdet som avgränsats utifrån markytan blir mindre. Åt öster och väster 
stämmer de båda områdena bra överens på grund av att det är mycket hällar och tunt 
jordtäcke i detta område. Markyta och bergyta ger därför samma resultat.  
 

 
 
Figur 28. Tillrinningsområden för grundvattenmagasinet i Karlstads avgränsade med 
ArcHydro Tools utifrån berggrundens överyta respektive markytans topografi. © 
Sveriges geologiska undersökning. 
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4.4.4 Överlappande delavrinningsområden från SVAR 
I den första versionen sammanfogades alla delavrinningsområden som gränsar mot 
magasinet, även om det bara var en mycket liten yta som var gemensam för 
avrinningsområdet och magasinet (Figur 29). I flera fall i Karlstad överlappade 
delavrinningsområden magasinet på grund av att magasinsgränsen dragits något utanför 
stranden vid Vänern. Därmed räknades stora ytor med som egentligen inte överlappar 
magasinet.  
 
I den andra versionen är tillrinningsområdet justerat och de delavrinningsområden som 
endast marginellt överlappar grundvattenmagasinet har tagits bort (Figur 29). Detta ger 
ett mer realistiskt resultat då delar av Vänern inte räknas med.  
 
Flera stora vattendrag rinner mot magasinet: Klarälven, Norsälven och Alstersälven 
(som rinner från sjön Alster mot östra delen av magasinsområdet). Om vattendragens 
totala avrinningsområden skulle räknas med i sammanslagningen av 
delavrinningsområden skulle detta område bli orimligt stort då det sannolikt skulle 
innefatta områden varifrån vatten inte tillförs magasinet. Därför har delavrinnings-
områden som dränerar mot magasinet men ej överlappar det inte tagits med i 
sammanslagningen.  
 

 
 
Figur 29. Resultatet från sammanslagning av delavrinningsområden från SVAR vid 
grundvattenmagasinet i Karlstad. © Sveriges geologiska undersökning. 
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5. Diskussion 

5.1 Tillrinningsområde från berggrundens överyta (Metod berg) 
Det är möjligt att interpolera fram en bild över berggrundens överyta inom små 
områden med tät jorddjupsinformation. Dataunderlag avseende jorddjupsinformation är 
dock ojämnt fördelat över landet och i många områden finns nästan inga data alls. En 
heltäckande Sverigekarta över jorddjup eller berggrundens topografi är därför inte 
möjlig att skapa endast utifrån de datakällor som använts i detta arbete. För att 
genomföra ett sådant projekt krävs mer underlagsdata. 
 
Tillrinningsområden till grundvattenmagasin har avgränsats med hjälp av ArcGIS- 
verktyget ArcHydro Tools utifrån både berggrundens och markytans topografi. 
Tillrinningsområden som avgränsats utifrån berggrundens topografi blir större än de 
som avgränsats utifrån markytans topografi för samtliga studieområden. För magasinen 
i Heby, Nyköping och Karlstad är tillrinningsområdet så pass stort att det sträcker sig 
utanför det område inom vilket interpoleringen har skett. För att få fram hela 
tillrinningsområdet enligt denna metod krävs information om berggrundens överyta 
över ett större område. De yttre gränserna för studieområdena inom vilka 
interpoleringen skett har dragits med god marginal från magasinet och det tillrinnings-
område som SGU avgränsat. I dessa tre fall går magasinets tillrinningsområde bortanför 
magasinens fasta grundvattendelare. Det är inte av intresse att studera sådana områden 
eftersom vattnet här antas tillföras andra magasin. För att undvika att få tillrinnings-
områden som sträcker sig bortanför en fast grundvattendelare i magasinet skulle ett 
villkor för detta kunna läggas till i modellen. 
 
Det är inte möjligt att endast använda berggrundens topografi som underlagsdata vid 
bestämmandet av tillrinningsområdet. Hänsyn måste tas till grundvattenytans topografi 
samt bergarterna och jordarterna i området. Även val av programvara för 
interpoleringen påverkar resultatet och bör utvärderas.  
 

1. Grundvattenytans topografi är avgörande för utbredningen av tillrinnings-
områden till grundvattenmagasin. Om grundvattenytan alltid hade följt 
markytans eller berggrundens topografi skulle tillrinningsområden enligt dessa 
ge fullständig information om grundvattnets flödesmönster, så är dock inte 
fallet. Fortsatt arbete bör inriktas mot att försöka få fram information om 
grundvattenytans topografi och avgränsa tillrinningsområdet utifrån denna. 

 
Berggrundens överyta blir mest användbar vid studier av isälvsmaterial med hög 
hydraulisk konduktivitet. Utanför själva åsmaterialet, där konduktiviteten är 
lägre, följer grundvattenytan oftast markytan väl och där bestäms grundvatten-
ytans topografi till stor del av markytans topografi. I de fyra områden som 
studeras i detta arbete ger därmed berggrundsytan mest ny information inom 
själva magasinet. Syftet med detta arbete var främst att studera gränsen för 
tillrinningsområdets yttre gräns och där tillförs inte mycket ny information från 
den interpolerade berggrundsytan.  

 
2. Bergarten i området påverkar vattnets flödesmönster. En kristallin berggrund 

med få sprickbildningar är relativt ogenomtränglig för vatten medan en bergart 
med mycket sprickor eller en sedimentär bergart kan transportera betydande 
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mängder vatten. I de fyra studieområdena förekommer i huvudsak kristallint 
urberg av granitiskt ursprung. Granit är en förhållandevis sprickig bergart. Större 
sprickbildningar förekommer också i alla studieområden. Eventuell transport av 
vatten i berg har inte beaktats i denna studie.  

 
3. Jordarterna i området inverkar också på vattnets flödesvägar. I en jord med låg 

hydraulisk konduktivitet ligger grundvattenytan nära markytan och följer 
därmed markytans topografi väl. I en jord med hög hydraulisk konduktivitet kan 
däremot grundvattenytan ligga långt under markytan, eftersom det räcker med 
en tunn grundvattenzon på bergytan för att leda undan det grundvatten som 
bildas uppströms en viss plats. I Metod berg finns inga lösa avlagringar ovanpå 
berggrundens överyta. Man kan också tänka sig en jord med extremt hög 
hydraulisk konduktivitet på berget. 

 
4. Valet av programvara påverkar hur resultatet av de avgränsade tillrinnings-

områdena blir. ArcHydro Tools är utvecklat och anpassat för förutsättningar som 
inte närmare har granskats i detta arbete. Det finns relativt få möjligheter att 
själv påverka modellen och de parametrar som används. Det vore därför 
önskvärt med en modell som går att förändra mer beroende på vilken typ av 
område som studeras. Kanske skulle det vara bra att försöka utveckla en modell 
som är anpassad för just isälvsavlagringar i Sverige. 

 
Tillrinningsområden avgränsade med Metod berg har olika karaktär i olika 
studieområden. Det finns flera faktorer som påverkar tillrinningsområdets utbredning: 
 

• Hur isälvsavlagringarna ligger topografiskt i landskapet, upphöjda som i 
Tärnsjö, nedsänkta som i Heby eller ett mellanting som i Nyköping. 

• Om det förekommer sprickdalar i berggrunden. I Nyköping och Heby finns 
sprickdalar i berggrunden som leder mot magasinet vilket ökar tillrinnings-
områdets yta.  

• Om magasinet ligger i anslutning till en sjö eller ett hav. Detta medför mindre 
information om berggrundens överyta vilket gör att det kan vara oklart om 
berggrunden ligger högre eller lägre under sjön än under magasinet. Därmed kan 
vattnets strömningsriktning tolkas fel av ArcGIS. Detta är fallet i Nyköping där 
tillrinningsområdet avgränsat utifrån berggrundens överyta blir mycket stort. I 
Karlstad däremot uppstår inte detta problem, troligtvis på grund av att stranden 
mot Vänern består delvis av hällar som ligger relativt högt. Berggrundens 
överyta under en sjö är dock sällan av intresse. Ofta kan sjöns yta ses som en 
förlängning av grundvattenytan i magasinet där sjöns yta vanligen ligger lägre 
än grundvattenytan i magasinet. Berggrunden ger då ingen ytterligare 
information om grundvattenytans läge. 
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5.2 Tillrinningsområden från markytans topografi 
När man beräknar tillrinningsområdet, avgränsat av topografiska vattendelare, till en 
polygon som följer magasinsgränsen kan det uppstå principiellt olika situationer: 
 

1. Vatten strömmar ut ur magasinet enligt topografin (som i Tärnsjö). Då omfattar 
tillrinningsområdet huvudsakligen själva magasinet vilket innebär att lokal 
grundvattenbildning dominerar. 

2. Vatten strömmar enligt topografin in i magasinet från omgivningen (som i 
Heby). Då letar programmet upp en vattendelare utanför magasinet och ger ett 
tillrinningsområde med lateral strömning mot magasinet.   

 

5.3 Användning av topografiska vattendelare (Metod SVAR) 
Metod SVAR innebär att sammanfoga de delavrinningsområden som gränsar mot 
magasinet och se om resultatet skulle kunna motsvara magasinets tillrinningsområde. I 
detta arbete har tre varianter prövats.  

5.3.1 Version 1 
I den första versionen sammanfogas alla avrinningsområden som överlappar magasinet, 
även om den överlappade ytan är mycket liten. Denna metod är mycket enkel och skulle 
snabbt kunna användas för alla grundvattenmagasin i Sverige eftersom all information 
som behövs redan finns och inte behöver bearbetas. Problemet med denna version av 
metoden är att ingen hänsyn tas till vattnets flödesriktning. Oavsett om delavrinnings-
området dränerar till eller från magasinet tas det med om överlappning förekommer.  
 
I vissa fall då ett magasin gränsar mot en sjö eller hav kan överlappningen av 
delavrinningsområde och magasin bero på att gränserna för magasinet dragits utanför 
strandkanten medan delavrinningsområdet följer strandkanten. I dessa fall är alltså de 
överlappande delavrinningsområdena oviktiga för magasinets tillrinning. Det studerade 
magasinet i Karlstad är ett exempel på när detta sker. 
 
Om det finns sjöar i anslutning till magasinet och sjöns delavrinningsområde överlappar 
magasinet räknas hela sjöns delavrinningsområde in i magasinets tillrinningsområde 
vilket därmed kan bli mycket stort. Om riktningen på grundvattenflödet går från sjön 
och in i magasinet bör också sjöns avrinningsområde vara med. Om däremot vattnet rör 
sig från magasinet och ut i sjön, vilket är vanligare om inte magasinets grundvattennivå 
sänkts av uttag, bör inte sjöns delavrinningsområde räknas med. 

5.3.2 Version 2 
Den andra varianten innebar att de delavrinningsområden som endast marginellt 
överlappar magasinet inte räknades med. I de fall då överlappningen berodde på hur 
gränsen för magasinet ritats ut, som vid Vänerns strand i Karlstad, blev resultatet mer 
realistiskt efter att dessa områden tagits bort. Då överlappningen berodde på hur 
delavrinningsområdena avgränsats utifrån markytans topografi, som i Nyköping där 
magasinet är uppdelat mellan ett flertal delavrinningsområden, förloras en del av 
magasinet om dessa delavrinningsområden tas bort. Om ett delavrinningsområde som 
dränerar bort från magasinet överlappade en stor yta av magasinet var det inte möjligt 
att ta bort detta delavrinningsområde eftersom en del av magasinet då också skulle 
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försvinna. Här vore en lösning att komplettera informationen från SVAR genom att dra 
tillrinningsområdets gräns längs magasinskanten i de fall ett delavrinningsområde 
dränerar från magasinet (på samma sätt som verktyget ArcHydro Tools fungerar). 
Eftersom detta innebär en hel del manuellt arbete och mitt syfte var att se i vilken 
utsträckning de redan befintliga topografiska vattendelarna kunde användas i arbetet för 
att avgränsa tillrinningsområden har jag valt att inte pröva detta.  

5.3.3 Version 3 
I den tredje versionen beaktades vattnets flödesvägar och delavrinningsområdenas 
dräneringsriktning. Ibland dränerar delavrinningsområden som inte själva överlappar 
magasinet mot magasinet. Detta är fallet i Heby. Om dessa områden inte räknas med 
förloras ytor varifrån vatten kan tillföras magasinet. Därför gjordes en sammanslagning 
som inkluderade alla delavrinningsområden som direkt eller indirekt dränerade mot 
magasinet. I Heby finns också ett ytvattendrag som korsar och rinner längs med 
magasinet för att slutligen rinna ut i magasinets södra del. Sammanfogas alla 
delavrinningsområden som dränerar mot magasinet blir den sammanlagda ytan lika med 
ytvattendragets avrinningsområde definierat i den punkt där det rinner ut från 
magasinet. 

5.3.4. Sammanfattning - Metod SVAR 
Delavrinningsområden från SVAR kan användas för att få en övergripande bild av 
varifrån vattnet som tillförs grundvattenmagasinet kommer i vissa områden, medan 
metoden inte ger någon användbar information alls i andra. Därmed blir det svårt att 
avgöra när dessa topografiska vattendelare kan användas eller inte utan att studera 
förhållandena i varje enskilt område.  
 
När ytvattendrag förekommer i anslutning till magasinet kan vattendragets avrinnings-
område, definierat från den punkt där vattendraget rinner ut ur magasinet, sägas tillhöra 
magasinets tillrinningsområde. Delavrinningsområden från SVAR är oftast inte 
avgränsade utifrån just denna punkt. En idé är att avgränsa nya topografiska vatten-
delare utifrån markytans topografi för de magasin där ytvattendrag förekommer och 
använda dessa som hela eller delar av magasinets tillrinningsområde. 
 
Eftersom de topografiska vattendelarna är avgränsade med markytan som underlag går 
de ofta över isälvsavlagringar där dessa går i dagen och bildar topografiska höjder. I de 
fall den topografiska vattendelaren följer en åsrygg kan den sammanfalla med en 
grundvattendelare längs åsen. Det är troligen fallet längs delar av åsen i Tärnsjö. I vissa 
åsar finns det kända grundvattendelare som går tvärs åsens sträckning.  I sådana fall bör 
man se till att de topografiska vattendelare som korsar magasinet ritas på samma ställen 
som grundvattendelarna, även om det inte motiveras av markytans topografi just där. 

5.4 Tillrinningsområden från SGUs grundvattenkartering (Metod 
SGU) 
De tillrinningsområden som avgränsas enligt SGUs metod är i samtliga fyra studie-
områden mindre till ytan än de som tagits fram med de andra två metoderna. Detta beror 
ofta på att avrinningsområden till sjöar och vattendrag som finns i anslutning till 
magasinet räknas med i Metod SVAR och att sprickdalar kan ge stora tillrinnings-
områden enligt Metod berg. I Metod SGU ingår avrinningsområden till korsande 
ytvattendrag vanligtvis inte i magasinets tillrinningsområde. Istället läggs de vattendrag 



 48 

som korsar magasinet in i SGUs hydrogeologiska databas som anslutande akvatisk 
kontakt (AKVA), vilket innebär att man som betraktare ska ha i åtanke att vattnet i 
magasinet kan påverkas av det som sker inom vattendragets avrinningsområde. 
 
Inom SGU finns flera tankar om hur tillrinningsområden till magasin kan avgränsas. 
Rapporten ”Utgångspunkter för avgränsning av tillrinningsområden till grundvatten-
magasin” (Lång m.fl., 2003) beskriver som tidigare nämnts ett förslag till arbetssätt som 
utarbetats med anledning av Nitratdirektivets införande. Detta arbetssätt har sedan dess 
använts inom SGU för avgränsning av tillrinningsområden till grundvattenmagasin. 
Arbetssättet har förändrats med tiden och idag skiljer det sig på flera sätt från det som 
föreslås i rapporten från 2003. Det finns ingen nyare rapport som tar upp och beskriver 
arbetet med avgränsning av tillrinningsområden på SGU, men däremot finns interna 
dokument som beskriver arbetssättet. En ny uppdaterad rapport om arbetsmetoden för 
avgränsning av tillrinningsområden vore användbar för att förbättra informationen 
utanför SGU om hur dessa avgränsningar har gjorts och vilka data som använts. 
 

5.5 Jämförelse mellan olika metoder 

5.5.1 Tärnsjö 
I Tärnsjö ger Metod berg ett tillrinningsområde med liknande form som magasinet där 
grundvattenbildning sker på magasinet och i dess närliggande område (Figur 30). 
Används ArcHydro Tools istället med markytans topografi som underlag får 
tillrinningsområdet i stort sett samma yta som magasinsavgränsningen. Orsaken till 
detta är att markytan i nästan hela magasinet är högre än kringliggande område och all 
vattentillförsel till magasinet sker genom lokal grundvattenbildning 
 
Det område som avgränsats genom sammanslagning av delavrinningsområden från 
SVAR är större än tillrinningsområdena enligt Metod berg och ArcHydro med 
markytans topografi. Området enligt metod SVAR är inte representativt som magasinets 
tillrinningsområde, eftersom alla delavrinningsområden dränerar bort från magasinet.  
 
Tillrinningsområdet avgränsat enligt SGUs metod är till ytan ett mellanting mellan 
tillrinningsområden enligt Metod berg och tillrinningsområdet från ArcHydro Tools 
med markytan som underlag. Magasinets grundvattenbildning sker huvudsakligen på 
åsen men till viss del även i magasinets närområde.  
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Figur 30. Magasinet i Tärnsjö med tillrinningsområden (Metod berg, ArcHydro 
markyta och Metod SGU) samt sammanslagna delavrinningsområden (Metod SVAR). 
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5.5.2 Heby 
I Heby är det tillrinningsområde som genererats från berggrundens överyta störst. Detta 
sträcker sig utanför det interpolerade området (Figur 31). Tillrinningsområdets 
utbredning norrut är inte rimlig för detta magasin. Magasinet i Heby begränsas i norr av 
en fast vattendelare och det vatten som faller som nederbörd eller rinner till norr om 
denna vattendelare tillförs magasinet i Tärnsjö, inte detta magasin. Här hade det varit 
bra att få tillrinningsområdets yttre gräns att överensstämma med de fasta grundvatten-
delarna i magasinet. 
 
Används istället markytans topografi som underlag blir området betydligt mindre mot 
öster och norr, men även här ingår en del av magasinet i Tärnsjö i tillrinningsområdet. 
Anledningen till att tillrinningsområdena från bergytans topografi och markytans 
topografi skiljer sig så mycket åt öster beror på hur ArcHydro Tools placerar 
dräneringslinjerna.  Används berggrundens överyta dras dräneringslinjerna på ett sätt 
som gör att det östra området dränerar in i magasinets sydöstra del. Då markytan 
används placeras dräneringslinjerna annorlunda.  
 
Området som genererats från sammanslagning av delavrinningsområden blir mer 
representativt i detta område än i Tärnsjö eftersom åsen här dränerar sin omgivning, så 
att vattnet från samtliga omkringliggande delavrinningsområden dränerar mot 
magasinet. Metod SVAR överensstämmer mycket bra med tillrinningsområdet från 
ArcHydro med markytan som underlag.  
 
Tillrinningsområdet från SGU är betydligt mindre till ytan än de andra. Detta beror 
delvis på att avrinningsområden till anslutande ytvattendrag inte räknas med.  
 



 51 

 
Figur 31. Magasinet i Heby med tillrinningsområden (Metod berg, ArcHydro markyta 
och Metod SGU) samt sammanslagna delavrinningsområden (Metod SVAR).  
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5.5.3 Nyköping 
Tillrinningsområdet från Metod berg sträcker sig utanför det interpolerade området åt 
både norr och söder (Figur 32). Detta beror delvis på sprickor i berggrunden som gör att 
dräneringslinjerna i modellen ansluter till magasinet. Magasinet ligger i anslutning till 
både sjön Yngaren och Östersjön. Det orsakar svårigheter då tillrinningsområdet 
avgränsas med Metod berg eftersom information om berggrundens överyta saknas där 
markytan är täckt av vatten. När ArcHydro används med markytan som underlag blir 
tillrinningsområdet betydligt mindre och följer i stort sett magasinskanten åt söder. 
 
Sammanslagning av delavrinningsområden från SVAR fungerar inte bra eftersom hela 
Yngarens delavrinningsområde räknas med. Detta är inte rimligt då vattnets flödes-
riktning är från magasinet till sjön. 
 
Tillrinningsområdet från SGU är minst till ytan och följer till stora delar magasinets 
kant. Tillrinningsområdets södra gräns visar stora likheter med vattendelaren från 
ArcHydro Tools med markytan som underlag. 
 

 
 
Figur 32. Magasinet i Nyköping med tillrinningsområden (Metod berg, ArcHydro 
markyta och Metod SGU) samt sammanslagna delavrinningsområden (Metod SVAR). 
 



 53 

5.5.4 Karlstad 
I Karlstad blir tillrinningsområdet avgränsat från berggrundens överyta mycket stort och 
sträcker sig utanför interpoleringsområdets yttre gräns (Figur 33). I detta magasin finns 
inga tydliga grundvattendelare i magasinets ytterkanter, till skillnad från Heby, så det 
hade varit svårt att införa villkor för hur långt bort tillrinningsområdet kan sträcka sig. 
När markytans topografi används som underlag blir området betydligt mindre och håller 
sig inom studieområdets gräns.  
 
Sammanfogade delavrinningsområden från SVAR bildar ett område som till ytan är 
mindre än Metod berg men större än Metod SGU. Här har inte hänsyn tagits till 
delavrinningsområdenas dräneringsriktning eftersom avrinningsområdena till tre stora 
vattendrag då skulle ha räknats med. 
 
Tillrinningsområdet från SGU följer magasinets avgränsning till stor del. 
Avgränsningen av tillrinningsområdet har försvårats av att magasinet är uppdelat i så 
många små delar.  
 

 
Figur 33. Magasinet i Karlstad med tillrinningsområden (Metod berg, ArcHydro 
markyta och Metod SGU) samt sammanslagna delavrinningsområden (Metod SVAR). 
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5.6 Berggrundens överyta 
Ett tillrinningsområde som är avgränsat utifrån berggrundens topografi ger i allmänhet 
mycket lite information om ett grundvattenmagasins egentliga tillrinningsområde. Detta 
visas tydligt i exemplen från Heby, Nyköping och Karlstad. Teoretiskt motsvarar ett 
sådant område, om det vore perfekt definierat och jorden i området hade extremt hög 
hydraulisk konduktivitet, tillrinningsområdet till magasinet när grundvattenytan i 
magasinet genom stora uttag sänkts till magasinets botten. Det är dock svårt att se något 
praktiskt värde i denna information. 
 
Berggrundens överyta kan ge information om vattnets flödesmönster på platser där 
grundvattenytan inte följer markytans topografi. Exempel på det är i mäktiga jordlager 
med hög hydraulisk konduktivitet, som isälvsmaterial. Här är det inte möjligt att dra 
slutsatser om grundvattenytan genom att enbart studera markytans topografi. 
Berggrundens överyta kan därmed ge viktig information om vattnets flödesmönster på 
dessa ställen och skulle här till exempel kunna användas som underlag för 
tredimensionell grundvattenmodellering. 
 
I de yttre delarna av grundvattenmagasinets tillrinningsområde förekommer ofta hällar 
och tunna jordlager av jordar med lägre hydraulisk konduktivitet än isälvsmaterialet. 
Därmed kan grundvattenytan antas följa markytan i större utsträckning än i själva 
magasinet. Detta gör att markytan i många fall ensam kan ge tillräckligt mycket 
information för att avgränsa en grundvattendelare. Här ger alltså inte berggrundens 
topografi så mycket användbar information. 
 
Det som egentligen är avgörande för tillrinningsområdets utbredning och som saknas i 
denna modell är information om grundvattenytans topografi. Vet man den bör det vara 
lätt att avgränsa magasinets tillrinningsområde.  
 
Den interpolerade berggrundsöverytan kan vara till hjälp inom karteringsarbetet såsom 
det utförs idag genom att den ger heltäckande information om berggrundens topografi. 
Idag används jorddjupsinformation i punktform men genom att ha tillgång till en 
interpolerad berggrundsöveryta får man en mer lättöverskådlig bild. I den interpolerade 
berggrundsöverytan finns också fler jorddjupsmätningar med än vad man normalt 
använder sig av vid avgränsning av tillrinningsområden idag.  



 55 

6. Förslag på fortsättning 
Denna studie visar att avgränsning av tillrinningsområden till grundvattenmagasin med 
endast berggrundens överyta som underlag inte är möjlig. Mer information krävs, 
framförallt om grundvattenytans topografi.  
 
Förslag på fortsatt arbete är därför att undersöka möjligheterna att få fram en 
interpolerad grundvattenyta och därefter avgränsa grundvattendelarna utifrån denna. 
Data som skulle kunna användas i denna interpolering är grundvattennivåer från 
brunnar och SGUs grundvattennät och information om när grundvattenytan går i dagen: 
sjöar, vattendrag och våtmarker. En interpolerad berggrundsöveryta i kombination med 
en interpolerad grundvattenyta skulle ge mer information om utbredningen av 
tillrinningsområden till grundvattenmagasin. 
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7. Slutsatser 
Det går att få fram en kartbild över berggrundens topografi utifrån de data som finns 
tillgängliga i SGUs databaser, men endast för små områden med mycket jorddjups-
information. För att få information om berggrundens överyta över större områden krävs 
mer information än bara jorddjup från SGUs databaser.    
 
Berggrundens överyta ger sällan någon ny information i de yttre delarna av tillrinnings-
området. Detta på grund av att berggrundens överyta inte skiljer sig märkbart från 
markytan i dessa områden eftersom hällar och tunna jordtäcken ofta förekommer. Det 
som är avgörande för tillrinningsområdets utbredning är grundvattenytans topografi. 
Om grundvattenytan alltid hade följt berggrundens topografi hade denna metod fungerat 
väl, så är dock inte fallet. Därmed kan ett grundvattenmagasins tillrinningsområde inte 
avgränsas enbart utifrån berggrundens överyta.  Mer information krävs, främst om 
grundvattenytans topografi men även om berggrunden och jordarterna i området.  
Berggrundens överyta kan ge information om vattnets flödesmönster där grundvatten-
ytan inte följer markytans topografi, som i mäktiga jordlager med hög hydraulisk 
konduktivitet.  
 
En interpolerad berggrundsöveryta kan användas som ett stöd i grundvattenkarteringen 
som den utförs idag på SGU. Den ger en sammanhängande bild över berggrundes 
topografi istället för den information i punktform som använts tidigare. Man får också 
med mer insamlade data i arbetet jämfört med endast ett fåtal borrpunkter och 
seismiklinjer. Den interpolerade berggrundsöverytan kan också användas i kombination 
med andra data, kanske i en modell tillsammans med grundvattenytans topografi. Ett 
annat användningsområde kan vara underlag för tredimensionell grundvatten-
modellering i grundvattenmagasin.  
 
Att använda sig av delavrinningsområden från SVAR (topografiska vattendelare) för att 
avgränsa tillrinningsområden till grundvattenmagasin är möjligt i vissa områden men 
inte i andra. En sammanfogning av alla delavrinningsområden som angränsar till 
magasinet ger en felaktig bild då delavrinningsområdenas dräneringsriktning inte tas i 
beaktande. I detta arbete har metoden gett ett relativt bra resultat i Heby men inte i de 
andra tre studieområdena. Det är tänkbart att metoden kan användas och ge bra resultat 
även för andra områden av liknande karaktär som det i Heby. Men eftersom man inte 
vet var delavrinningsområdena kan användas krävs det att man studerar 
förutsättningarna för varje enskilt område för sig. Därmed försvinner den ursprungliga 
tanken om att dessa delavrinningsområden kan göra arbetet mindre manuellt.  
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