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Syfte med examensarbetet har varit att upprätta en grundvattenmodell över 
Enköpingsåsen med hjälp av programvaran MODFLOW för att därefter försöka skatta 
grundvattenmagasinets parametrar. Parameterskattningen utfördes med det 
modelloberoende programmet PEST. Parallellt med detta gjordes även en 
pumptestutvärdering av dessa parametrar där typkurvor passades till en tidigare utförd 
provpumpning av akviferen. Därefter jämfördes dessa båda metoder. Vidare utfördes 
även en känslighetsanalys av grundvattenmodellen i MODFLOW för att försöka 
lokalisera nya undersökningsplatser.  
 
Grundvattenmodellen uppfördes över Enköpingsåsen i och kring Enköping. Där är 
åsen lokaliserad i nord sydlig riktning och strax söder om Enköpings centrala delar 
korsas åsen av Enköpingsån. Det råder osäkerhet angående grundvattenmagasinets 
vattenbalans och var åsen får sitt tillskott av vatten ifrån. Enköpingsåsen fungerar som 
huvudvattentäkt i Enköpings stad vilket gör att detta har ansetts viktigt att utreda. 
 
Grundvattenmodellen byggdes upp genom att främst använda redan insamlad data från 
geotekniska, geofysiska och hydrogeologiska undersökningar utförda i området samt 
data från SGU och SMHI. Därifrån togs data om områdets uppbyggnad och struktur 
samt dess yttre betingelser som till exempel nederbörd och Mälarens vattenstånd för 
att skapa en numerisk modell i MODFLOW.  
 
Resultaten visar på ett överensstämmande resultat mellan parameterskattningen gjord i 
MODFLOW och pumptestutvärderingen. Vidare tyder resultaten i MODFLOW på att 
de största osäkerheterna i modellen ligger kring Enköpingsån och är då beroende av 
om vattnet tillförs från grundvattenmagasinets laterala delar eller från Enköpingsån. 
Känslighetsanalysen tyder även på att för ytterligare undersökningar av åsens 
hydrogeologiska betingelser bör fokus ligga på förhållandena i Enköpingsåns sediment 
och dess genomsläpplighet.  
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SAMMANFATTNING 
 

Jämförande studie av två parameterskattningsmetoder i ett grundvattenmagasin 
 
Stefan Eriksson 
 
Syfte med examensarbetet har varit att upprätta en grundvattenmodell över 
Enköpingsåsen med hjälp av programvaran MODFLOW för att därefter försöka skatta 
grundvattenmagasinets parametrar. Parameterskattningen utfördes med det 
modelloberoende programmet PEST. Parallellt med detta gjordes även en 
pumptestutvärdering av dessa parametrar där typkurvor passades till en tidigare utförd 
provpumpning av akviferen. Därefter jämfördes dessa båda metoder. Vidare utfördes 
även en känslighetsanalys av grundvattenmodellen i MODFLOW för att försöka 
lokalisera nya undersökningsplatser.  
 
Grundvattenmodellen uppfördes över Enköpingsåsen i och kring Enköping. Där är åsen 
lokaliserad i nord sydlig riktning och strax söder om Enköpings centrala delar korsas 
åsen av Enköpingsån. Det råder osäkerhet angående grundvattenmagasinets 
vattenbalans och var åsen får sitt tillskott av vatten ifrån. Enköpingsåsen fungerar som 
huvudvattentäkt i Enköpings stad vilket gör att detta har ansetts viktigt att utreda. 
 
Grundvattenmodellen byggdes upp genom att främst använda redan insamlad data från 
geotekniska, geofysiska och hydrogeologiska undersökningar utförda i området samt 
data från SGU och SMHI. Därifrån togs data om områdets uppbyggnad och struktur 
samt dess yttre betingelser som till exempel nederbörd och Mälarens vattenstånd för att 
skapa en numerisk modell i MODFLOW.  
 
Resultaten visar på ett överensstämmande resultat mellan parameterskattningen gjord i 
MODFLOW och pumptestutvärderingen. Vidare tyder resultaten i MODFLOW på att 
de största osäkerheterna i modellen ligger kring Enköpingsån och är då beroende av om 
vattnet tillförs från grundvattenmagasinets laterala delar eller från Enköpingsån. 
Känslighetsanalysen tyder även på att för ytterligare undersökningar av åsens 
hydrogeologiska betingelser bör fokus ligga på förhållandena i Enköpingsåns sediment 
och dess genomsläpplighet.  
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ABSTRACT 
 

Comparative study of two parameter estimation methods in a groundwater aquifer 
 
Stefan Eriksson 
 
The purpose of this thesis is to establish a groundwater model of the Enköping esker 
using MODFLOW simulation and then estimate groundwater parameters with the 
model-independent program PEST. In parallel, a pump test evaluation of these 
parameters where type curves are fitted to a previously performed pump test of the 
aquifer is done to estimate the aquifer parameters. Eventually, these two methods are 
compared. Furthermore, a sensitivity analysis of the groundwater model is performed to 
try to locate additional measurement points.  
 
The groundwater model was built for the Enköping esker in and around Enköping. The 
esker is located in the north-south direction and just south of Enköpings central parts 
where Enköpingsån crosses the esker. There is uncertainty regarding the water balance 
of the aquifer and where the esker recharges its water from. Enköping esker serves as 
the main water source in Enköping city and this is why it is considered important to 
investigate. 
 
The groundwater model was constructed primarily by using already collected data from 
geotechnical, geophysical and hydrogeological studies conducted in the area as well as 
data from the SGU and SMHI. The data on the area's composition and structure as well 
as its external conditions is taken to create a numerical model in MODFLOW. 
 
The results show consistent outcomes between parameter estimates made with 
MODFLOW/PEST and the pump test evaluation. 

The results made with MODFLOW makes it possible to do further analysis. Results 
show large model uncertainties around Enköpingsån and the esker is dependent on 
water supplied from either the groundwater aquifer’s lateral parts or Enköpingsån. The 
sensitivity analysis also suggests that further studies of the hydrogeological conditions 
should be concentrated to Enköpingsån’s sediments and its water penetration capacity. 
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1 INLEDNING 
  
1.1 BAKGRUND 
 

Vid uppbyggnaden av en grundvattenmodell för en grundvattenförekomst är det vanligt 
att man, åtminstone för en del av modellen, bestämmer parametervärden genom 
kalibrering. Detta görs ofta med hjälp av äldre provpumpningsdata då det ofta är det 
enda som finns att tillgå. En svårighet är att avgöra ”unikheten” i kalibreringen. Det 
finns en allmän medvetenhet hos hydrogeologer att det inte går att bestämma alltför 
många parametrar samtidigt utan att göra avkall på modellens kvalitet. Dock kan man 
kvantitativt undersöka hur väl det går att bestämma modellparametrar i en given 
modellstruktur. Detta är ovanligt då det vanligtvis inte utförs någon automatiserad 
kalibrering vilket medför att möjligheten till denna analys inte är lika självklar. Ett 
traditionellt sätt att kalibrera grundvattenmodellen är att använda sig av t.ex. Theis 
ekvation för att bestämma de hydrauliska egenskaperna hos akviferen genom 
passningen av Thies typkurva till provpumpningsdata. Dessa hydrauliska egenskaper 
används i grundvattenmodellen för en första skattning av parametrarna för att sedan 
finkalibreras i grundvattenmodellen.  
 
Munksundets vattentäkt i Enköping är belägen i isälvsavlagringen, Enköpingsåsen. 
Generellt sett är uttagskapaciteten av grundvatten god, men det finns en relativt stor 
osäkerhet gällande vattenbalansen för täkten, d.v.s. var vattnet kommer ifrån. Med 
nuvarande tolkning av vattendelarens läge (enligt SGU:s grundvattenkarta) är det svårt 
att få ihop vattenbalansen med enbart grundvattenbildning genom nederbörd. En 
föreslagen möjlighet är att det sker en inducerad infiltration från Enköpingsån. Detta 
förefaller dock högst osäkert utifrån rådande kunskapsläge. 

Grundvattenförekomsten i Enköping är därför ett lämpligt objekt för en övergripande 
grundvattenmodell. Denna kan användas som ett verktyg för att bättre försöka förstå 
viktiga hydrogeologiska faktorer för Enköpings vattenförsörjning. Särskilt intressant 
blir det i detta fall då det inte är uppenbart var vattnet kommer ifrån. Exempelvis kan 
frågan om inducerad infiltration från ytvatten är av betydelse genom att akviferen står i 
kontakt med Enköpingsån som då bidrar med vatten till akviferen. 
 
1.2 SYFTE 
 

Syftet med detta examensarbete är att öka förståelsen för samspelet mellan 
modellparametrar i en grundvattenmodell för en stor grundvattenförekomst och därefter 
göra en jämförelse med skattning av modellparametrar från provpumpningsutvärdering 
genom att: 

1. Skatta modellparametrar och kalibrera modellen 
2. Beräkna känsligheter och korrelation mellan parametrar 
3. Utvärdera provpumpningen på traditionellt sätt.  

Arbetet görs på en specifik plats men med intentionen att resultatet skall leda till 
generella slutsatser och rekommendationer. 
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1.3 GENOMFÖRANDE 
 

Målet med detta projekt är att jämföra den gängse utvärderingsmetoden vid en 
provpumpning där väl beprövade ekvationer används för att utvärdera akviferens 
parametrar med att istället bygga upp en grundvattenmodell och genom invers 
modellering fastställa parametrarnas värde. 
 
Det finns för- och nackdelar med båda metoderna. Fördelen med att använda sig av det 
traditionella utvärderingsättet vid parameterutvärderingen är att metoden är relativt 
snabb, dock måste en hel del antaganden göras t.ex. att akviferen är oändligt stor, 
homogen och isotrop.  
 
Vid upprättandet av en grundvattenmodell för provpumpningsutvärderingen krävs oftast 
större kännedom om akviferens geologi jämfört med den traditionella metoden. 
Fördelen med modellen är att mer information fås om akviferen som t.ex. 
strömningsmönster och att fler typer av parametrar kan utvärderas. Dessa två 
utvärderingsmetoder kommer att jämföras genom att passningen till provpumpningsdata 
i området analyseras.  
 
Flera modeller byggs upp där dess geometriska och fysiska egenskaper varierar, som 
sedimentens genomsläpplighet av vatten från ån till grundvattenmagasinet och inflödet 
av vatten från modellens yttre gränser. Även vid parameterutvärderingen med de 
beprövade ekvationerna används flera varianter bl.a. ekvationen för en sluten akvifer 
och för en sluten läckande akvifer. Vidare testas de modellerade parametrarna statistiskt 
för att utröna inom vilka felmarginaler det skattade parametervärdet ligger. 
 
Utöver detta utförs en känslighetsanalys på den uppbyggda grundvattenmodellen för att 
undersöka hur modellen reagerar på en förändring av de enskilda akvifersparametrarna.  
Analysen görs både rumsligt och över tid.  
 
2 TEORI 
 

2.1 MATEMATISK MODELL FÖR GRUNDVATTENSTRÖMNING 
 

Den styrande faktorn bakom grundvattnets flöde i ett poröst medium är den hydrauliska 
gradienten vilken kan ses som skillnaden i den totala potentialen över en viss sträcka. 
Totalpotentialen kan delas upp i två komponenter, tryckpotential och lägespotential. 
Detta kan illustreras av vattennivån i ett grundvattenrör där lägespotentialen motsvarar 
den höjd nedre delen av röret befinner sig på över en referenspunkt t.ex. havsnivån. 
Tryckpotentialen motsvarar höjden på vattenpelaren i röret och är vattnets tryck i 
förhållande till atmosfären. Den totala potentialen kan uttryckas i formel (1) och gäller 
under antagandet om konstant densitet.   

            (1) 

Där h är den totala potentialen,  är tryckpotentialen och z är lägespotentialen. 

När det finns skillnader i totalpotential framkallar detta en hydraulisk gradient. Vatten 
rör sig från högre till lägre potential vilket medför att när den totala potentialen är känd i 
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flera punkter kan flödesriktningen bestämmas. Detta görs genom att interpolera en 
potentialyta av dessa punkter.  När materialets egenskaper är olika i alla riktningar, 
d.v.s. K x≠ Ky ≠ Kz, kan Darcys lag skrivas: 
 

       

           (2) 

    

   

q = Specifikt flöde (m/s) 
h = Totalpotentialen (m)  
K= Hydraulisk konduktivitet (m/s) 
 
Laplaces ekvation kombinerar Darcys lag med kontinuitetsekvationen till en andra 
ordningens partiella differentialekvation och är den styrande ekvationen för grundvatten 
under stationära förhållanden (Wang och Andersson, 1982). 
 

0      (3) 

 
Under transienta förhållanden i en sluten akvifer då hänsyn till förändring i lagring av 
vatten över tid samt möjliga källor/sänkor inom volymenheten kan ekvationen 
uttryckas: 
 

     (4) 

 
W = Källor och sänkor till eller från grundvattensystemet. 
Ss är akviferens specifika lagringskapacitet d.v.s. hur mycket vatten akviferen kan ge 
ifrån sig vid en förändring av totalpotentialen men fortfarande vara fullt mättad. 
 
2.2 NUMERISK MODELL 
 
Den styrande partiella differentialekvationen för tredimensionellt grundvattenflöde i ett 
anisotropt medium kan tillsammans med randvillkor och startvillkor beskrivas med 
ekvation (4). 
 
För vissa specialfall går denna ekvation att lösa analytiskt under förutsättningar att vissa 
antaganden kan göras t.ex. vid ett endimensionellt flöde i ett homogent medium. Om 
dessa antaganden är korrekta erhålls en exakt lösning. I normalfallet går dock inte dessa 
antaganden att göra vilket vanligen medför att ekvationen istället löses med numeriska 
lösningsmetoder. De vanligast förekommande numeriska lösningsmetoderna som 
används idag för lösning av flödesekvationen är finita differens- samt finita 
elementmetoder. Båda dessa är sofistikerade metoder som på olika sätt ersätter den 
styrande differentialekvationen för grundvattenflöde med ett system av algebraiska 
ekvationer (Domenico och Schwartz, 1997). 
 
När den numeriska metoden ska appliceras över ett område där totalpotentialen 
beräknas delas området upp i ett nät av beräkningsceller. Det är framförallt i 
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beskrivningen av detta nät som differens- och elementmetoderna skiljer sig åt. Medan 
differensmetoden delas upp i ett nät bestående av rektangulära celler delas cellerna i 
elementmetoden upp i irreguljära element och blir då mer anpassningsbar till naturliga 
former. 
 
2.2.1 Finita differensmetoder 
 
För att lösa den partiella differentialekvationen för grundvattenflöde används vid 
numerisk modellering oftast finita differensmetoden. Denna numeriska metod använder 
sig av faktumet att derivatorna motsvarar kontinuerliga gradienter i 
differentialekvationen och dessa approximeras med finita differenser. Genom denna 
approximation kan ekvationen lösas numeriskt för varje nod som då representerar ett 
medelvärde för den aktuella beräkningsvolymen. Eftersom derivatan ersätts med en 
ändlig differens uppstår vid denna typ av approximation ett diskretiseringsfel (Heath, 
1997). 
 
Differentialekvationen löses genom att det undersökta området delas in i celler som 
avgränsas av ett rutnät. Varje cell tilldelas en nod, där beräkningarna utförs, som kan 
sättas antingen i cellens centrum eller på rutnätets skärningspunkter. Storleken på 
rutorna kan tillåtas variera och inom områden där noggrannare beräkningar krävs görs 
storleken på rutorna mindre. Vid en mindre storlek på beräkningscellerna kan större 
hänsyn tas till lokala variationer. Nackdelen är dock att det krävs noggrannare indata 
samt att fler beräkningar behöver göras av modellen vilket ställer större krav på 
datorkapacitet. 
 
2.2.2 Randvillkor 
 
För att kunna erhålla en unik lösning för en differentialekvation krävs det att randvillkor 
sätts upp. Genom att veta vad som sker på randen av ett område kan det som sker 
innanför randen beräknas. Om den sökta variabeln vid randen av ett område är känd, 
alternativt derivatan av denna, kan värdet av variabeln beräknas för hela dess 
innandöme.  
 
Inom hydrogeologin används framförallt tre varianter av randvillkor: 
 

1. Dirichletsvillkor – Anger en bestämd totalpotential. Villkoret används när 
totalpotenialen är oberoende av flödet i grundvattenmagasinet. Detta är fallet när 
grundvattenmagasinet står i kontakt med en fri vattenyta t.ex. en sjö. 

 
           (5) 

 
2. Neumannvillkor – Bestämd derivata av totalpotential, vilket motsvarar ett 

bestämt flöde. Flödet är oberoende av vad som sker innanför randvillkoret. Det 
vanligt förekommande specialfallet är när flödet är noll, inget flöde sker över 
randen på modellen. Ett exempel på ett sådant fall är en grundvattendelare.  

 

         (6) 

 
3. Cauchyvillkor – Är en blandning av de två föregående villkoren. Är en blandning 

av de två första där ett värde på flödet ges av ett givet värde på totalpotentialen. 
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Dessa tre typer av randvillkor kan användas vid numerisk modellering där 
Dirichletsvillkoret används där en bestämd totalpotential är satt över ett område.  
 
Neumannvillkoret nyttjas vid tre typer av randvillkor, inget flöde (inaktiva celler), där 
vatten tillförs eller uttas akviferen genom brunnar och vid grundvattenbildning från 
nederbörd. 
 
Cauchyvillkoret används av två typer av randvillkor för detta arbete, det för vattendrag 
och det för källa.  
 
2.3 KONCEPTUELL MODELL 
 
För att få en övergripande bild av området i inledningsskedet av ett modellprojekt och 
vad som påverkar grundvattnet görs en konceptuell modell. Viktiga faktorer som då ska 
tas hänsyn till är geologi och hydrogeologi i området. Information från tidigare 
undersökningar om grundvattenmagasinets hydrauliska egenskaper samlas in 
tillsammans med information om hur de stora geologiska enheterna är uppbyggda. Det 
kan då handla om form och tjocklek på olika jordlager, lagerföljder, hydraulisk 
konduktivitet, lagringskapacitet samt hur stor andel av nederbörden som tillförs 
grundvattenmagasinet. Även eventuella pumpbrunnar och deras inverkan på modellen 
ska tas med i den konceptuella modellen. För att avgränsa modellområdet krävs att 
randvillkor sätts upp och att det specificeras om transport av vatten sker till eller från 
området. 
 
3 PARAMETERSKATTNING 
 

3.1 KALIBRERING OCH VERIFIERING 
 

För att modellen ska lyckas beskriva verkligheten på ett tillfredsställande sätt krävs att 
modellen kalibreras. Vilket innebär att modellens förutspådda resultat måste efterlikna 
de uppmätta värdena inom rimliga felmarginaler. Kalibrering utförs genom att 
systematiskt variera modellens parametrar som hydraulisk konduktivitet, 
lagringsförmåga, flöden eller randvillkor tills att överenstämmelsen mellan simulerade 
värden och uppmätta kan anses acceptabelt.  
 
Verifiering görs efter kalibreringen för att undersöka hur representabel modellen kan 
sägas vara för det hydrogeologiska systemet. Genom att testa modellen mot data som 
inte används vid kalibreringen kan modellen användas för förutsägande analys. 
Verifieringsresultaten testas på samma sätt som vid kalibreringen genom att jämföra 
simulerade och uppmätta värden av totalpotentialen. 
 
3.2 AUTOMATISK KALIBRERING 
 

Automatisk kalibrering är ett hjälpmedel inom modellering och är en kalibreringsmetod. 
Till skillnad från det normala tillvägagångssättet där parametervärden prövas en och en 
för att passa t.ex. en grundvattennivå, prövas flera parametrar samtidigt för att försöka 
finna de parametrarna som ger den bästa passningen till rådande grundvattennivå. 
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Kalibreringen av parametrar är automatiserad och utförs med hjälp av t.ex. icke linjär 
regression med minsta kvadrat metoden. I det stora hela är metoden densamma som vid 
den icke automatiserade kaliberingen. Skillnaden är dock att vid automatisk kalibrering 
ges ytterligare resultat som erbjuder omfattande fördelar vid analys av modellresultaten 
(Poeter och Hill, 1997). 
Den största fördelen med automatisk kalibrering är möjligheten att beräkna 
parametervärden som genererar den bästa passningen mellan observerade och 
simulerade flöden och totalpotential. Andra fördelar som ges vid automatiserad 
kalibreringen är konfidensintervallen för de skattade parametrarna, parameterkänslighet, 
parametrarnas standardavvikelse och korrelation samt möjligheten att beräkna var och 
vilka nya provtagningar som skulle vara mest lämpade för att förbättra modellen (Poeter 
och Hill, 1997).  
 
Icke linjär regression med minsta kvadrat metoden minimerar summan av 
kvadratdifferensen mellan de beräknade och de observerade variablerna och kan 
formuleras (Draper och Smith 1981): 

	                     (7) 

 = en vektor av de mätta respektive de observerade residualerna ( ). 
 = en vektor av viktningar av observationerna. 

 
Parameterskattningen från regressionen utförs vanligen med ett iterativ förfarande 
(Marquardt 1963): 

                 (8) 

 = en vektor av parametrar 
 = känslighetsmatris 
	 	 1= hänvisar till iterationsnumret 

  
Givet ett initialt parametervärde utförs ekvation (8) tills ett lokalt minimum är funnet. 
Detta garanterar dock inte att det är detsamma som det eftersökta globala minima. Det 
lokala minimat definieras av ett konvergenskriterium som t.ex. att parameterskattningen 
i stort är densamma mellan iterationerna. För att vara säker att finna ett globalt minima 
krävs att flera olika initiala parameterset används. När det finns en viss kännedom om 
parametrarna som ska skattas och det fysiska systemet är känt kommer de initiala 
skattningarna troligen att vara tillräckligt bra för att säkerställa att det globala minimet 
är funnet. 
 
Antalet parametrar som är möjligt att skatta beror på tillgången av undersökningar 
utförda i modellområdet.  
 
För en regressionsmodell krävs minst lika många observationer som eftersökta 
parametrar. Detta beror på att det finns ett antal okända parametrar och då krävs samma 
antal ekvationer för att lösa systemet där en ekvation kan sägas motsvara en observation 
(Knopman och Voss, 1987). 
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3.3 KÄNSLIGHETSANALYS 
 

För att undersöka hur stor inverkan de olika parametrarna i modellen har vid en 
simulering görs en känslighetsanalys. Detta görs smidigast genom att plotta 
parametrarnas temporala och/eller spatiala förändring. För att kunna jämföra de olika 
parameterkänsligheterna inbördes skalas dessa genom att multiplicera med 
parametervärdet (Nordqvist 2001):  

,                     (9) 

 = den simulerade modellvariabeln i observationspunkt  
 = värdet på parameter  

,  = den skalade parameterkänsligheten 
 
Känslighetsanalysen kan ge information om var lämpliga mätpunkter för ytterligare 
undersökningar ska förläggas eftersom mätpunkter med höga absolutvärden i känslighet 
är fördelaktigt för en effektiv modell (Nordqvist 2001).  
 
Känsligheterna i detta arbete beräknas genom att ett parametervärde (bj) förändras 5 % 
medan övriga parametrar hålls konstanta. 
 
3.4 KORRELATION MELLAN PARAMETRAR 
 
Korrelation mellan parametrar kan beräknas mellan alla par av skattade parametrar med 
vanliga linjära metoder (Draper och Smith 1981) och värdena kan variera mellan -1.0 - 
+1.0. Ett värde nära absolutbeloppet ett indikerar ett parameterset med hög korrelation. 
Konsekvensen av ett parameterset med hög korrelation blir att en viss förändring av den 
ena parametern skulle generera samma resultat vid en simulering som en motsvarande 
förändring av den andra parametern. Det existerar inget specifikt värde på korrelationen 
som anger när det inte går att skatta en specifik parameter. Dock är en minskning i 
parameterkorrelationen från 1.0 till 0.98 oftast tillräckligt för att göra en specifik 
skattning för båda parametrarna. (Poeter och Hill, 1997) Den linjära korrelationen r 
mellan två parametrar och  uttrycks av: 
 

, ,
                  (10) 

Där Cov är kovariansen mellan parametrarna och Var är variansen för varje parameter. 
 
4 OMRÅDESBESKRIVNING 
 

Enköpings kommun är beläget i sydvästra Uppland några kilometer norr om Mälaren 
och har en befolkningsmängd på 39 914 invånare varav 21 121 i Enköpings stad (SCB, 
2012).  
 

4.1 GEOLOGI 
 

Berggrunden i området består till största delen av metamorfoserade magmatiska och 
sedimentära bergarter bildade för ca 1900 miljoner år sedan, där den dominerande 
bergarten är gnejsgranit (Stålhös, 1976). Inom området återfinns två stora sprickzoner i 
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4.2 JORDARTSGEOLOGI 
 

Jordtäcket i området karakteriseras främst genom de glacifluviala sediment som bildar 
Enköpingsåsen samt de lerslätter som återfinns både öster och väster om åsen. 
Enköpingsåsen har bildats under avsmältningen av den senaste istiden då avsatta 
sediment från en isälv som rann i tunnlar under inlandsisen bildade åsen. Isälven förde 
då med sig långtransporterat material som avrundats p.g.a. att materialet under lång tid 
och under högt tryck slipats mot bergrund. Isälven mynnade vid iskanten sjönk 
flödeshastigheten i älven kraftigt och materialet kunde sedimentera. Vid mynningen 
avsattes grövre material som block och sten. Längre ut i dåvarande Baltiska issjön i 
lugnare miljöer avsattes finare material som silt och lera. Denna sedimentering med 
successivt finare material med ökat avstånd från isälvsmynningen leder till att 
rullstensåsen får sin karakteristiska uppbyggnad med hög sorteringsgrad där åskärnan 
består av grövre material med en avtagande kornstorlek närmare markytan. Fastän 
sorteringsgraden oftast är hög i åsen kan lokala heterogena områden finnas med en 
betydligt lägre sorteringsgrad. Vid sidan av åskärnan på berggrunden ligger ett lager av 
bottenmorän som avsatts under inlandsisen. Denna bottenmorän saknas ofta direkt 
under åskärnan eftersom den då eroderats bort av isälvens kraftiga flöde. Vid sidan av 
åsen har bottenmoränen överlagrats av ett lager med glaciallera som är det finkornigaste 
materialet som transporterats med isälvarna. Glacialleran överlagras i sin tur av 
postglacial lera som är glacialleror som på grund av landhöjningen har omlagrats och 
avsatts på djupt vatten i Baltiska issjön alternativt Yoldiahavet beroende på tidsperiod 
för avsättningen.  
 

4.3 ENKÖPINGSÅSEN 
 

Eftersom Enköpingsåsen i området är bildad under högsta kustlinjen har åsen under en 
period utgjort en del av ett skärgårdsliknande landskap. Under denna period har åsen 
utsatts för svallning där vågor bearbetat jordtäcket och finkornigare material spolats bort 
från åsen för att sedimentera i lugnare miljöer. Efter att ha utsatts för svallning får 
rullstensåsen oftast en mer avrundad form jämfört med de spetsigare getryggsliknande 
åsar som bildats över högsta kustlinjen. 
 
I nord-sydlig riktning genom Enköping skär Enköpingsåsen som är en av 
Mellansveriges stora isälvsavlagringar. Den sträcker sig från söder om Södertälje i 
Sörmland till söder om Bollnäs i Hälsingland (Söderholm, 2010). Söder om Enköpings 
centrum ändrar åsen utsträckning något och viker av i nordöstlig-sydvästlig riktning. 
 
Inom undersökningsområdet har åsen beroende av lokalisering olika lokala namn, från 
norr till söder är det: Akademiåsen, Kyrkåsen och Gröngarnsåsen (Figur 1). 
Enköpingsåsen fortsätter sedan vidare söderut i Mälaren vilket kan skönjas genom några 
uppstickande öar i Svinegarnsviken. Området med start vid Akademiåsens norra delar 
vid Femstugan och till den kommunala vattentäkten i stadsdelen Munksundet utgör ur 
hydrogeologisk synvinkel ett av de mer svårtolkade inom Enköpingsåsen (Söderholm, 
2010). På grund av delar med höga berglägen saknas grundvatten på flera ställen. 
Isolerade grundvattenmagasin kan dock förekomma. Det är framförallt Akademiåsen 
och Kyrkåsens norra delar där SGU:s borrningar samt seismiska undersökningar påvisar 
att stora delar av åsen saknar grundvattenmagasin. SGU har tolkat att en 
grundvattendelare är lokaliserad i Kyrkåsens mellersta del mellan centralorten och 
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järnvägen. Denna är dock svårtolkad och svårbestämd (Söderholm, 2010). Söder om 
vattendelaren finns ett stort sammanhängande grundvattenmagasin där också den 
kommunala vattentäkten vid Munksundet finns. Grundvattenmagasinet sträcker sig från 
Gröngarnåsens norra delar till Bredsand vid Mälarens strand. I de mellersta och södra 
delarna av denna sträcka försvinner åsen under stora lerområden och kan endast 
skymtas bitvis som små uppstickande ryggar ur lerområdena.  Utifrån gjorda borrningar 
i området bedöms dock åsen ha en mäktighet på 20–30 meter (Möller 1985). 
 
4.4 HYDROLOGI 
 

Grundvattenmagasinet får ett kontinuerligt tillskott av vatten genom nederbörd i form 
av regn och snö. Av den nederbörd som faller kommer merparten under året att 
återföras till atmosfären genom avdunstning. Den resterande delen, den effektiva 
nederbörden, transporteras antingen vidare till vattendragen och vidare mot havet som 
ytavrinning eller tillförs grundvattenmagasinet. Vanligen är delen som avgår som 
ytavrinningen väldigt liten i Sverige eftersom marken sällan är fullständigt mättad på 
vatten och nederbördsintensiteten sällan extremt hög. Inom tätbebyggda områden kan 
dock ytavrinningen lokalt vara väldigt stor beroende på att det finns en hög andel 
impermeabla ytor där vattnet tillförs dagvattensystemet. Den grundvattenbildande delen 
av nederbörden varierar under året och är som störst på våren och hösten. På våren 
eftersom snösmältningen sätter igång och frigör den lagrade nederbörden och på hösten 
är nederbörden betydligt högre än den samlade förlusten av vatten till atmosfären 
genom evaporation och transpiration. Sommartid är skillnaderna mellan nederbörd och 
avdunstning betydligt mindre vilket medför att den mängd vatten som bildar 
grundvatten minskar. Detta beror till stor del på att mängden markfukt är liten under 
sommaren och för att vatten ska kunna perkolera ner till grundvattnet krävs en högre 
markfuktighet. Under vintern lagras nederbörden i form av snö och is vilket medför att 
fastän avdunstningen är liten är den effektiva nederbörden låg.  
 
Den korrigerade medelnederbörden för tidsperioden 1961–1990 ligger på mellan 600–
700 mm/år för enköpingsregionen medan den verkliga avdunstningen beräknats till 
mellan 400–500 mm/år Den effektiva nederbörden är beräknad till 200–300 mm/år för 
samma område. (SMHI, 2012) 
 
Den naturliga grundvattenbildningen från Bredsand till vattendelaren vid Kyrkåsens 
södra del bedöms vara 10 l/s och uttaget från vattentäkten har de senaste åren varit 45–
50 l/s. Tidigare erfarenheter visar att ett uttag av ca 75 l/s kan medges utan att problem 
uppstår (Söderholm, 2010). Detta tyder på att grundvattenmagasinet måste tillföras 
vatten från någon annan mekanism än bara infiltration av regnvatten i 
tillrinningsområdet, alternativt att den ovan nämnda grundvattendelaren är feltolkad. 
Teorier som föreslagits har varit inducerad infiltration från Enköpingsån och 
Svinegarnsviken i Mälaren (Söderholm, 2010), som i så fall skulle ske på grund av 
grundvattennivåns avsänkning vid pumpning från Munksundets vattentäkt.  
 
Enköpingsån rinner upp en mil nordväst om Enköping men får sitt namn när 
Ullbrobäcken och Örbäcken rinner samman 3,5 km nordväst om Enköping. Ån passerar 
genom Enköping och rinner ut i Svinnegarnsviken i Mälaren. Norr om Enköping rinner 
ån i ett relativt naturligt lopp för att söder om staden efter Enköpings hamn övergå till 
ett mer kanallik och starkt grävpåverkad fåra. Söder om Enköping i området mellan 
Gröngarnåsen och Enköpingsån finns ett stort våtmarksområde kallat Dyarna. Ån korsar 
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Enköpingsåsen på två platser, dels strax öster om Munksundets vattentäkt samt söder 
om Haga. Enligt VBB (1962) finns en förbindelse mellan ån och åsen när ån korsar åsen 
vid Munksundets vattentäkt. Detta har kunnat konstateras genom skillnader i 
vattentemperatur vid den plats där denna kontakt sker och ån i övrigt.  
 
Vattenståndsobservationer gjorda av VBB i Enköpingsån samt av Stockholms 
hamnförvaltning i Mälaren visar att vattenstånden följer varandra vilket tyder på att 
vattenståndet i Enköpingsån styrs till stor del av vattenståndet i Mälaren (VBB 1962). 
Indirekt medför detta att även vattenståndet i våtmarken Dyarna styrs av Mälarens nivå.   

5 METODER OCH BEARBETNING 
   
5.1 SIMULERINGSMODELLER 
 

5.1.1 MODFLOW 
 

MODFLOW har utvecklats till ett av de mest använda programen för akvifersimulering 
(Domenico och Schwartz, 1997). Den utvecklades av U.S. Geological Survey och första 
versionen utgavs 1984 men ersattes 1988 (McDonald och Harbaugh, 1988) och har 
uppdaterats flera gånger sedan dess. Det Windowsbaserade grafiska 
användargränssnittet som används i detta arbete för MODFLOW-koden är Groundwater 
Vistas 6.   
 
5.1.2 PEST 
 

PEST (Doherty 1994) är det verktyg som används i detta arbete för att utföra invers 
modellering. PEST är en modelloberoende mjukvara för skattning av parametrar och för 
att utföra osäkerhetsanalyser på dessa parametrar. Fördelen med att använda PEST är att 
Groundwater Vistas har användarvänliga funktioner för att arbeta med PEST och 
producerar de filer som krävs för att utföra den automatiska modelleringen. 
 
5.2 AQTESOLV 
 

En av de viktigaste aspekterna med pumptestutvärderingen är att få en jämförelse 
mellan de två parameterutvärderingsmetoderna och även att få en rimlighetsuppfattning 
av akviferens parametrar. AQTESOLV är en programvara där ändamålet är att beräkna 
och tolka en akvifers egenskaper som lagringskapacitet, transmissivitet, hydraulisk 
konduktivitet o.s.v. från utförda akvifertester som pumptest och slugtest. I det här 
arbetet används den för att tolka provpumpningsdata från anläggningsarbetet under 
byggandet av lasarettet i Enköping. Resultatet används sedan för att få en ökad 
förståelse för hur grundvattenmagasinet är uppbyggt och ett ungefärligt värde på 
parametrar som transmissivitet, lagringskapacitet och hur stort läckaget från 
omgivningen till akviferen kan vara.  
 
5.3 KONCEPTUELL OCH NUMERISK MODELL 
 

För att en grundvattenmodell ska ge en realistisk bild av grundvattenmagasinet och 
därigenom kunna efterlikna det verkliga grundvattenflödet krävs en stor mängd indata. 
Det är framförallt geologin i undersökningsområdet som måste efterliknas för att ge en 
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representativ bild av området. Både den rumsliga utbredningen av olika jordlager och 
deras mäktighet samt jordarternas fysikaliska egenskaper måste klarläggas.  
 
I det här arbetet har geologisk information främst inhämtats från tidigare gjorda 
undersökningar i området. Här har det tidigare examensarbetet av Niklas Karlsson 
(2007) varit till stor hjälp där information från hydrogeologiska och geotekniska 
rapporter inhämtats. De källor (kapitel 9.1) som används här är från: 
 

 Konsultföretag 
 SGU 
 Enköpings kommun 
 

För bearbetning av inhämtade data har Surfer 8 använts för att ta fram en interpolerad 
bild av berggrundsytan och avgränsningar mellan jordlager. 
 
5.3.1 Randvärden 
 

För att avgränsa modellen användes i huvudsak fyra olika randvärden: inget flöde, 
konstant trycknivå, MODFLOW:s randvillkor för en källa (drain) och för ett vattendrag 
(river) (figur 2). Både randvillkoret för källan och det för Enköpingsån är varianter på 
randvillkoret för konstant trycknivå. Randvillkoret för källans funktion är att en 
trycknivå tillskrivs källan och när modellen simulerar en trycknivå som överstiger det 
värdet avgår den överstigande delen som avrinning från grundvattenmodellen. Detta 
randvillkor användes i modellen för källan norr om Haga. I randvillkoret för vattendrag 
i MODFLOW tillskrivs också en konstant trycknivå. Här kan dock vattendraget även 
ges ett värde på konduktansen på vattendragets sediment och på det sättet skapa ett 
motstånd för vattnet att transporteras mellan vattendraget och den omkringliggande 
akviferen. Enköpingsån har i grundvattenmodellen angetts randvillkoret för vattendrag. 
 
I modellens norra del avgränsas den dels genom ett parti med konstant trycknivå som 
sammanfaller med Enköpingsåsens utbredning och dels med ett parti av inget flöde. I de 
delar av modellens norra del som tilldelats inget flöde har höga berglägen kunnat 
påvisas vid geotekniska undersökningar av bl.a. SGU (Söderholm, 2010) vilket 
därigenom styrker antagandet om att inga betydande mängder vatten från detta område 
ska bidra till grundvattenmodellen. Geosigma har med sina undersökningar kunnat 
påvisa att ingen vattendelare existerar i modellens norra delar som SGU (Söderholm, 
2010) har tolkat vilket visar på en transport av vatten från norr till söder längs 
Enköpingsåsen över hela modellområdet. På grund av att ingen grundvattendelare 
existerar och att den konstanta trycknivån ligger tillräckligt långt från den utförda 
provpumpningen för att inte inverka på utvärderingen av densamma har en konstant 
trycknivå satts i det området. 
 
Längs modellens kanter i väster och öster är randvillkoret satt till konstant trycknivå. 
Detta eftersom att ett bidrag av vatten från akviferens laterala delar existerar får anses 
högst troligt. Värdet på denna konstanta trycknivå är längst i norr satt till samma värde 
som den konstanta trycknivån för att sen avta gradvis söderut och sammanfalla med den 
konstanta trycknivån i Svinegarnsviken i Mälaren. Eftersom zonen mellan den 
konstanta trycknivån längs kanterna har en lägre hydraulisk konduktivitet jämfört med 
akviferen fungerar zonen som ett motstånd för vatten att fritt kunna tillföras 
grundvattenmagasinet. 



13 
 

 
5.3.2 Parametervärden vid kalibrering  
 

Grundvattenmodellen har även delats in i två olika zoner där zon 1 är den del som ligger 
utanför de mest vattenförande delarna av akviferen och zon 2 är den mest vattenförande 
delen av densamma (Figur 1). Zon 1 har använts som ett motstånd för att kunna reglera 
hur mycket vatten som tillförs akviferen från modellens laterala delar. Modellen består 
av ett lager som motsvarar mäktigheten på det vattenförande isälvsmaterialet och 
behandlas i modellen som en sluten akvifer. Detta p.g.a. att akviferen inom 
modellområdet till största delen överlagras av ett tjockt lerlager. Den effektiva 
nederbörden i modellen är satt till 300 mm/år och tillförs de delar av akviferen där åsen 
går i dagen och inte överlagras av lera. 
 
Mäktigheten av det lager som i modellen används för att beskriva den vattenförande 
delen av akviferen har tagits fram genom information från tekniska rapporter och 
utförda undersökningar (kapitel 9.1). Uppgifterna har sedan använts för att interpolera 
en över- och underyta på akviferens vattenförande lager. 
 
Vid invers modellering med PEST väljs ett intervall inom vilket de parametrar som ska 
skattas tillåts variera. För att modellen ska hitta den bästa passningen till de observerade 
värdena krävs att olika initialvärden inom intervallet på dessa parametrar prövas. 
Intervallen som används har bestämts utefter vad som kan tänkas vara rimligt för 
parametrarna under de förutsättningar som gäller. För de parametrar som inte tillåts 
variera i modellen måste ett bestämt parametervärde utses. De intervaller och 
initialvärden som används i detta arbete presenteras nedan i tabell 1. 
 
Tabell 1. Intervallen för parameter i PEST samt fasta parametervärden som används 
under de modellscenarier där parametern inte skattas. 
Alla höjdangivelser är i möh och angivna i höjsystemet RH 70. 

Parameter Intervall Parametervärde 

Hydraulisk konduktivitet i zon 1 (K zon 1) 10-4 – 5×10-9 m/s 10-5/10-6 m/s 

Hydraulisk konduktivitet i zon 2 (K zon 2) 0,1 – 10-5 m/s – 

Specifik lagringskapacitet i zon 2 (Ss zon 2) 0,1 – 10-5 m-1 – 

Konduktans genom åsedimenten (Cå) 2×10-2 – 2×10-7 m/s 2×10-2/2×10-7 m/s

Effektiv Nederbörd (Reff) – 300 mm/år 

Vattennivå på källan – +0,58 m 

Vattennivå i Mälaren – +0,26 m 

Konstant trycknivå i åsens nordligaste del  – +3 m 
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5.3.3 Provpumpning 
 

Under tidsperioden 20/1–5/2 1955 utfördes en grundvattensänkning i samband med 
grundläggningsarbete vid Enköpings lasarett. När denna avsänkning gjordes pumpades 
13000 m3/dygn (150 l/s) kontinuerligt upp vid lasarettet. Samtidigt mättes avsänkningen 
av grundvattenytan vid Munksundets vattentäkt, 400 m från lasarettet, där en tydlig 
avsänkning kunde registreras (figur 3). Under tiden för avsänkningen vid lasarettet 
pumpades vatten upp vid Munksundets vattentäkt vilket påverkat grundvattnets 
trycknivå. Grundvattennivån innan pumpningen vid lasarettet startade får antas ha 
uppnått ett stationärt tillstånd då denna skett under lång tid och med ett någorlunda 
jämnt flöde (VBB, 1962). 
 
 Kurvan för pumpdatan uppvisar en snabb avsänkning i akviferen under de första drygt 
100 timmarna för att sedan plana ut efter cirka 180 timmar och därefter hålla en relativt 
stabil nivå till pumpstoppet. Detta är typiskt för en sluten men läckande akvifer där 
vatten kan tillföras antingen genom ett inte helt tätt lerlager eller från en å som eroderat 
sig genom delar av lerlagret och därför står i kontakt med grundvattenmagasinet. 
 
Provpumpningsdatan används både till kalibrering av grundvattenmodellen samt till att 
utföra den transienta utvärderingen av akviferens parametrar i AQTESOLV. 

 
Figur 3. Resultat från provpumpningen som utfördes vid lasarettet. (Figur 2) (den röda 
punkten visar tidpunkten för pumpstopp och t=0 är tiden för pumpstarten) 
 

6 RESULTAT 
 

6.1 GRUNDVATTENMODELL I MODFLOW 
 

6.1.1 Kalibrering och parameterskattning 
 

I tabell 2 visas de sex simuleringsscenarier som utfördes i MODFLOW och de 
parametrar som skattades samt de fasta parametrar som användes vid körningen av 
dessa modeller.  
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I scenario 1 skattas den hydrauliska konduktiviteten i zon 2 och magasinskoefficienten i 
zon 2 medan K zon 1 är satt till 1×10-6 m/s vilket ska medföra en viss intransport av 
vatten från de laterala delarna av akviferen medan Cå tillskrevs 2×10-7 m/s vilket i sin 
tur ska innebära att inget vatten tillåts passera åsedimenten. 
 
Scenario 2 är det samma som scenario 1 förutom att Cå är satt till 2×10-2 m/s. Med ett så 
högt värde på Cå finns inget motstånd för vattnet att passera åsedimenten. 
 
I scenario 3, som även den liknar scenario 1, skattas konduktansen i åsedimenten (Cå) 
tillsammans med K zon 2 och Ss zon 2.  
 
I scenario 4 och 5 har parametrarna K zon 1, K zon 2 och Ss zon 2 skattats. Det som 
skiljer dessa scenarier är att i scenario 4 tillförs inget vatten från ån genom att 
åsedimenten har getts ett värde som gör att inget vatten kan passera och i scenario 5 
finns fri tillgång till vatten från Enköpingsån. 
 
Scenario 6 är detsamma som scenario 1 förutom att här har endast avsänkningsdelen 
tagits med i beräkningarna och återhämtningsfasen lämnats utanför beräkningarna. 
Detta för att större vikt skulle läggas vid den utplanande delen av avsänkningskurvan 
och för att under denna del finns tätare data vilket ger en större noggrannhet jämfört 
med om även återhämtningsdelen tas med i beräkningarna.  
 
Scenario 7 simuleras på samma sätt som scenario 3. Skillnaden är att K zon 1 tillskrivs 
en högre hydraulisk konduktivitet. Detta eftersom försöken med att skatta K zon 1 alla 
gett ett väldigt lågt värde med stor osäkerhet och ett högre värde på K zon 1 
förhoppningsvis skulle öka inläckaget av vatten till akviferen och därigenom få den 
simulerade provpumpningskurvan att efterlikna de observerade värdena vid 
pumpningen. 
 
I de scenarier (1, 4 och 6) där konduktansen genom åsedimenten är låg, d.v.s. att det 
finns ett motstånd för vattnet att passera genom sedimenten, skattas dessa scenarier till 
en högre hydraulisk konduktivitet jämfört med de scenarierna med hög konduktans. I 
scenario 6 där endast avsänkningen användes till kalibreringen medförde detta en bättre 
passning till typkurvan. Eftersom det är färre data i beräkningen av kvadratsumma i 
scenario 6 medför det ett lägre värde. 
 
Tabell 2. En sammanställning av de skattade och de fasta parametrarna som beräknats 
och använts vid simuleringen av scenario 1–7 i MODFLOW samt passningen till de 
mätta provpumpningsvärdena i form av kvadratsumma.  

 K zon 1 
(m/s) 

K zon 2 
(m/s) 

Ss zon 2 
(m-1) 

Cå  

(m/s) 
Reff 

(mm/år) 
Kvadrat-
summa 

Scenario 1 1×10-6 3×10-2* 2.6×10-3* 2×10-7 300 0.096 
Scenario 2 1×10-6 8.3×10-4* 3.7×10-3* 2×10-2 300 0.138 
Scenario 3 1×10-6 9.8×10-4* 4.1×10-3* 1.2×10-3* 300 0.117 
Scenario 4 1.9×10-9* 2.9×10-2* 2.6×10-3* 2×10-7 300 0.100 
Scenario 5 1.3×10-9* 7.9×10-4* 3.6×10-3* 2×10-2 300 0.107 
Scenario 6 1×10-6 2.9×10-2* 2.2×10-3* 2×10-7 300 0.059 
Scenario 7 1×10-5 2.8×10-2* 2.6×10-3* 1.5×10-4* 300 0.115 
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I Tabell 3 visas konfidensintervallen för de skattade parametrarna beräknade av PEST. 
När fler än två parametrar skattas ökar som väntat konfidensintervallen något, 
framförallt när den hydrauliska konduktiviteten för zon 1 skattas växer spannet mellan 
den övre och undre gränsen i konfidensintervallet med flera tiopotenser.    
 
Tabell 3. Beräknade konfidensintervallen för de skattade parametrarna i scenario 1–7 
gjorda i PEST. 

Scenario 1 

parameter skattat 
värde 

95 % konfidens intervall 

  Undre värde Övre värde 
K zon 2 (m/s) 3.0×10-2 2.9×10-2 3.0×10-2 
Ss zon 2 (m-1) 2.6×10-3 2.3×10-3 2.9×10-3 

 
Scenario 2 

parameter skattat värde 95 % konfidensintervall 
  Undre värde Övre värde 

K zon 2 (m/s) 8.3×10-4 8.2×10-4 8.4×10-4 
Ss zon 2 (m-1) 3.7×10-3 3.3×10-3 4.3×10-3 

 
Scenario 3 

parameter skattat värde 95 % konfidensintervall 
  Undre värde Övre värde 

Cå (m/s) 1.2×10-3 6.1×10-4 2.4×10-3 
K zon 2 (m/s) 9.8×10-4 9.1×10-4 1.1×10-3 
Ss zon 2 (m-1) 4.1×10-3 3.6×10-3 4.7×10-3 

 
Scenario 4 

Parameter skattat värde 95 % konfidensintervall 
  Undre värde Övre värde 

K zon 1 (m/s) 1.9×10-9 1.7×10-24 2.2×106 
K zon 2 (m/s) 2.9×10-2 2.8×10-2 3.0×10-2 
Ss zon 2 (m-1) 2.6×10-3 2.2×10-3 3.0×10-3 

 
Scenario 5 

Parameter skattat värde 95 % konfidensintervall 
  Undre värde Övre värde 

K zon 1 (m/s) 1.3×10-9 3.3×10-23 5.4×104 
K zon 2 (m/s) 7.9×10-4 7.8×10-4 8.0×10-4 
Ss zon 2 (m-1) 3.6×10-3 3.2×10-3 4.1×10-3 
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Scenario 6 

Parameter skattat värde 95 % konfidensintervall 
  Undre värde Övre värde 

K zon 2 (m/s) 2.9×10-2 2.8×10-2 3.0×10-2 
Ss zon 2 (m/s) 2.2×10-3 1.8×10-3 2.6×10-3 

 
Scenario 7 

parameter skattat värde 95 % konfidensintervall 
  Undre värde Övre värde 

Cå (m/s) 1.5×10-4 8.6×10-6 2.6×10-3 
K zon 2 (m/s) 2.8×10-2 2.7×10-2 3.0×10-2 
Ss zon 2 (m-1) 2.6×10-3 2.3×10-3 3.0×10-3 

 
Avsänkningskurvorna för de sju scenarierna presenteras i figur 4 där samtliga kurvor 
uppvisar liknande mönster. De enda kurvorna som under slutfasen av 
provpumpningsskedet når en utplaning i avsänkningen likt den uppmätta avsänkningen 
är kurvan för scenario 6 och 7. 
 
Detta beror för scenario 6 på att eftersom endast avsänkningsdelen tas med i 
beräkningarna tillförs en förhållandevis större vikt till den delen av kurvan som planar 
ut i slutet på avsänkningen. Detta får till följd att modellen beräknar en hög 
konduktivitet och fortfarande en relativt hög magasinskoefficient samt att det finns en 
viss tillgång på grundvatten från zon 1 när den hydrauliska konduktiviteten är satt till 
1×10-6. Detta leder i sin tur till att vatten kan transporteras snabbt i akviferen och 
bibehålla en någorlunda stabil grundvattennivå i slutet av avsänkningsfasen. 
 
I scenario 7 finns en god tillförsel av vatten från modellens zon 1 med en hydraulisk 
konduktivitet på 1×10-5 och vatten tillförs även från Enköpingsån eftersom sedimenten 
tillåter en viss transport av vatten till grundvattenmagasinet när parametern Cå är 
1.5×10-4. Detta leder till att vatten kan läcka in till akviferen och kurvan planar ut i 
slutet av avsänkningsdelen. 
 
Att både scenario 6 och scenario 7 uppvisar en utplanande avsänkningskurva i slutet på 
pumpskedet visar att det går att få detta förlopp både när akviferen har en bra kontakt 
med Enköpingsån och då den har dålig kontakt med ån. Dock är den utplanande 
effekten betydligt större i scenario 7 när kontakten med Enköpingsån är god. 
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Figur 4. De beräknade kurvorna under provpumpningsförloppet vid de sju olika 
scenarier som utförts i MODFLOW samt de uppmätta värdena vid provpumpningen 
från lasarettet i Enköping illustreras i figuren. 
 
6.1.2 Massbalans 
 

Massbalansen för modellerna (figur 5) där skillnaderna i in- och utflöde ska bli noll 
visar att i de scenarier där en stor genomsläpplighet i åsedimenten tillåts (2, 3 och 5) 
kommer också den största delen av inflödet från ån medan när detta inte är fallet får 
området sitt största tillskott av vatten från modellens randvärden med konstant 
trycknivå. Utflödet från modellerna sker till största delen i alla modeller över randvärdet 
med konstant trycknivå. För modellerna med låg genomsläpplighet av vatten från ån är 
källan belägen i modellområdets södra del en viktig del av flödet av vatten ur modellen. 
Den totala vattenströmningen (flux) blir även större i de fallen där det inte sker något 
tillskott av vatten från ån.  
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Figur 5. Visar förändring av inflöde och utflöde till/från grundvattenmagasinet under 
provpumpningen samt återhämtningsfasen för Scenario 1–7. De negativa värdena 
representerar ett utflöde från akviferen medan de positiva motsvarar ett inflöde till 
akviferen. 

‐0,6

‐0,4

‐0,2

0

0,2

0,4

0,6

0 200 400 600 800

Fl
u
x 
(m

3
/s
)

Tid (h)

Scenario 1
Inflöde å

Inflöde konstant trycknivå

Inflöde lagring

Inflöde nederbörd

Utflöde pumpbrunn

Utflöde källa

Utflöde lagring

Totalt inflöde

Totalt utflöde

‐0,3

‐0,2

‐0,1

0

0,1

0,2

0,3

0 200 400 600 800

Fl
u
x 
(m

3
/s
) 

Tid (h)

Scenario 2

‐0,3

‐0,2

‐0,1

0

0,1

0,2

0,3

0 200 400 600 800

Fl
u
x 
(m

3
/s
) 
   
  

Tid (h)

Scenario 3

‐0,6

‐0,4

‐0,2

0

0,2

0,4

0,6

0 200 400 600 800

Fl
u
x 
(m

3
/s
)

Tid (h)

Scenario 4

‐0,3

‐0,2

‐0,1

0

0,1

0,2

0,3

0 200 400 600 800

Fl
u
x 
(m

3
/s
)

Tid (h)

Scenario 5

‐0,6

‐0,4

‐0,2

0

0,2

0,4

0,6

0 200 400 600 800

Fl
u
x 
(m

3
/s
)

Tid (h)

Scenario 6

‐0,6

‐0,4

‐0,2

0

0,2

0,4

0,6

0 200 400 600 800

Fl
u
x 
(m

3
/s
)

Tid (h)

Scenario 7



 

 
Rand
och u
Vista
tillåte
volym
bild a
delar
kons
vatte
simu

Figu
bestä
meda
 
För a
tänkb
skatt
korre
param
fram
höga

dvärden med
utströmning
as och görs 
er att två ell
men vatten 
av hur vattn
rna av akvif
tant tryckni

en som flöda
uleringen.  

ur 6. Volym
ämd totalpo
an de stapla

att beskriva 
bara parame
tning görs p
elation mell
metrar med 

mförallt hydr
a (5.5×10-3).

d konstant t
gsförhålland
genom att a
ler flera om
som passer

net tillförs o
feren, reach 
ivå och reac
ar in och ut 

men av vatten
tential. De s

ar som går n

grundvatten
etrar i grund

på allt för m
lan olika par
hjälp av PE

raulisk kond
. Detta inne

trycknivå ha
det till akvif
använda sig

mråden med 
rar ett randv
och avvattna

2 är de nor
ch 3 motsva
ur modellen

n som passe
staplar som

neråt motsva

nmagasinet
dvattenmag
ånga param
rametrarna.

EST. Av tab
duktivitet i z
bär att det i

21 

ar delats i tr
feren. Uppd
g av en funk

samma ran
värde delas u
ar akviferen
rdligaste del
arar Mälaren
n över dess

erar modelle
m går uppåt v

arar volyme

t korrekt vor
asinet. Det 

metrar samtid
. Ett försök 
bell 4 framg
zon 2 och k
inte går att d

re områden 
delningen är
ktion som ka
dvärde särs
upp i flera o

n. Reach 1 m
larna av akv
ns vattenyta
a områden u

en där randv
visar vatten 
en vatten so

re det optim
uppkomme
digt då det l
gjordes ock

går det att ko
konduktanse
dra några sl

för att bättr
r utförd i Gr
allas ”reach
kiljs. Därig
områden vil
motsvarar de
viferen med
a. I figur 6 v
under tiden 

 
villkoret är 
som tillförs
m lämnar m

mala att kunn
r dock prob
leder till en 
kså att skatta
orrelationen
en i åsedime
utsatser om

re klarlägga
round Wate
h”. Funktion
genom kan 
lket ger en b
e laterala 

d randvärdet
visas den vo
n för 

satt som 
s modellen 

modellen. 

nna skatta al
blem när 

för hög 
a fyra 
n mellan 
enten blir vä

m vilken av d

a in- 
r 

nen 

bättre 

t 
olym 

lla 

äldigt 
dessa 



22 
 

parametrar som bidrar till att passningen av de beräknade värdena optimeras i 
förhållandet till de observerade. 
 
Tabell 4. Korrelationen mellan parametrarna vid ett försök att skatta fyra parametrar 
samtidigt. En hög korrelation motsvarar ett värde nära absolutvärdena 0 och 1. 

 K zon 1 K zon 2 Cå Ss 
K zon 1 (m/s) 1.00 0.19 - 0.51 - 0.31 
K zon 2 (m/s) 0.19         1.00     - 6×10-3   - 0.71     
Cå (m/s) - 0.51       - 6×10-3     1.00        0.30    
Ss (m

-1) 0.31      - 0.71       0.30      1.0  
 
6.2 PARAMETERUTVÄRDERING MED AQTESOLV 
 

I AQTESOLV användes två modeller för parameterutvärdering utifrån 
provpumpningsresultaten från Enköpings lasarett. Båda modellerna baserar sig på 
Hantush-Jacobs ekvation. Skillnaden mellan modellerna är att i scenario A och C 
används Hantush-Jacobs ekvation för läckande akviferer vilket i det här fallet antas 
representera läckage från Enköpingsån medan i scenario B nyttjas Hantush-Jacobs 
ekvation för en sluten akvifer där ingen transport av vatten sker från Enköpingsån. 
Scenario C tillämpar samma ekvation som i scenario A men endast avsänkningsdelen 
tas med i beräkningen för att större vikt ska läggas vid den delen av avsänkningskurvan 
som planat ut. I figur 7–9 presenteras de simulerade kurvorna samt de observerade 
värdena vid provpumpningen. Den enda av modellerna där den simulerade kurvan 
planar ut likt de observerade värdena är scenario C medan scenario B inte visar någon 
tendens till en begynnande utplaning i pumpningens slutskede. Scenario A har börjat 
plana ut något men inte alls i samma utsträckning som de observerade värdena. Detta är 
förväntat eftersom scenario B simulerar en sluten akvifer där ingen direkt tillförsel av 
vatten sker från omgivningen och därför inte heller någon utplanande effekt. 

 

Figur 7. Den simulerade kurvans passning i scenario A när hela serien 
provpumpningsdata är med i beräkningarna för ekvationen för en sluten läckande 
akvifer.  
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Figur 8. Den simulerade kurvans passning i scenario B när hela serien 
provpumpningsdata är med i beräkningarna för ekvationen för en sluten akvifer.  

 

 

Figur 9. Passningen till den simulerade kurvan i scenario C där endast avsänkningen är 
taget i beaktande för ekvationen till en sluten läckande akvifer. 
 
Parametrarna som skattades i AQTESOLV visas i tabell 5 där K kan sägas motsvara K i 
zon 2 och r/B är proportionell mot Cå för skattningen av parametrar i 
grundvattenmodellen. När endast avsänkningen är med i beräkningarna medför det en 
höjning av läckagekoefficienten med nästan det dubbla medan den hydrauliska 
konduktiviteten sjunker jämfört med scenario A. Vid en jämförelse med tabell 3 i 
avsnitt 4.1.1 överensstämmer parametervärdena i Scenario A och C relativt väl med 
scenario 2, 3 och 5 där det inte finns något betydande inläckage av vatten från 
Enköpingsån. 
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Tabell 5. Skattade parametervärden samt kvadratsumman för passningen till typkurvan 
för scenario A-C. K = hydraulisk konduktivitet, Ss = Specifik magasinskoefficient, r/B = 
läckagekoefficient. 
Parameter K (m/s) Ss (m

-1) r/B Kvadratsumma
Scenario A 1.1×10-3 1.3×10-3 4.7×10-1 8.8×10-2 
Scenario B 2.5×10-3 7.2×10-4 - 1.7×10-1 
Scenario C 7.2×10-4 1.1×10-3 8.0×10-1 3.1×10-2 
 
Konfidensintervallen för parametrarna (tabell 6) ligger alla inom rimliga nivåer för vad 
som kan förväntas och ingen avviker på ett liknande sätt som i grundvattenmodellen där 
vid försöket att skatta parametern K i zon 1 ledde till ett stort spann mellan det övre och 
undre värdet (tabell 3). 
 
Tabell 6 Beräknade konfidensintervall för de skattade parametrarna i scenario A–C från 
AQTESOLV. 
Scenario A 
Parameter skattat värde 95 % konfidensintervall 

  Undre värde Övre värde 
K (m/s) 1.1×10-3 7.2×10-4 1.5×10-3 
Ss (m

-1) 1.3×10-3 1.2×10-3 1.5×10-3 
r/B 4.7×10-1 4.6×10-1 4.8×10-1 

 
Scenario B 
Parameter skattat värde 95 % konfidensintervall 

  Undre värde Övre värde 
K (m/s) 2.5×10-3 2.2×10-3 2.9×10-3 
Ss (m

-1) 7.2×10-4 4.6×10-4 9.7×10-4 
 
Scenario C 
Parameter skattat värde 95 % konfidensintervall 

  Undre värde Övre värde 
K (m/s) 7.2×10-4 2.9×10-4 1.2×10-3 
Ss (m

-1) 1.1×10-3 9.9×10-4 1.3×10-3 
r/B 8.0×10-1 7.9×10-1 8.2×10-1 

 
6.3 KÄNSLIGHETSANALYS 
 

Känslighetsanalysen utfördes med hjälp av de partiella derivatorna beskrivna i avsnitt 
3.3. Både den temporala och den rumsliga fördelningen av känslighet inom 
modellområdet analyserades. 
 

6.3.1 Känslighet över tid  
 

Den temporala förändringen i känslighet under pumpperioden och återhämtningsfasen 
efter pumpningen presenteras i figur 10. För att kunna jämföra parametrarna har 
känsligheten normaliserats mot parametervärdet. Den överlägset högsta känsligheten i 
observationsbrunnen under simuleringen har en förändring av den hydrauliska 
konduktiviteten i zon 2 för scenario 7 för tiden vid pumpstoppet. För 
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magasinskoefficienten fås de högsta värdena en tid efter pumpstart och pumpstopp 
medan konduktiviteten för zon 1 och konduktansen i åsedimenten i scenario 7 visar den 
största känsligheten för en förändring av parametervärdet i slutet av återhämtningsfasen. 
 
Känslighetskurvorna för K zon 2 följer till utseendet avsänkningskurvorna vilket beror 
på att en minskning i hydraulisk konduktivitet i samma zon som pumpningen sker 
kommer att avspeglas på samma sätt genom en minskning av avsänkningen.  
 
Vid en förändring av magasinskoefficienten sker de största förändringarna i avsänkning 
strax efter pumpstart och strax efter pumpstopp. Detta beror på att magasinkoefficienten 
anger hur mycket vatten akviferen avger vid en förändring av trycknivån ger det som 
störst effekt precis efter pumpstart och pumpstopp p.g.a. att då är förändringen av 
trycknivå som störst. 
 
Kurvorna för K zon 1 skiljer sig åt mellan de två scenarierna som visas i figur 10. 
Kurvan för scenario 3 visar sig vara i det närmast okänslig medan scenario 7:s kurva 
uppvisar en förhöjd känslighet i slutet av återhämtningsfasen. Detta tyder på att 
avståndet till zon 1 är för stort för att få en effekt av en avsänkning under pumpningen.  
 
Cå i Scenario 3 visar samma mönster som K zon 2 har fastän med en mindre amplitud. 
Detta beror på att det finns ett väldigt litet motstånd för vatten att passera åsedimenten 
och en ökning av detta motstånd medför att det avspeglas på avsänkningen genom en 
ökad avsänkning. För Cå i scenario 7 uppvisar det samma mönster som för K zon 1 
samma scenario.  
 
 

Figur 10. Känsligheten över tid under modellsimuleringen vid lasarettet visas i figuren 
där pumpstoppet skedde efter 386 timmar samt avsänkningen i scenario 3 och 7 som 
referens. 
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6.3.2 Rumslig känslighet  
 

Den rumsliga känsligheten i modellen har analyserats för alla de fyra 
modellparametrarna som tillåts variera i scenarierna 3 och 7 (hydraulisk konduktivitet i 
zon 1 och 2, magasinskoefficienten i zon 2 och konduktansen i åsedimenten). Där den 
hydrauliska konduktiviteten i zon 2 uppvisar högst känslighet och de tre övriga 
parametrarna alla ligger inom samma storleksordning förutom för Ss i zon 2 för scenario 
3 som påvisar en känslighet som ligger inom samma storleksordning som för K zon 2 
(figur 11 och 12).  
 
Gällande den hydrauliska konduktiviteten i zon 1 för scenario 3 fås den största 
avsänkningen i de områden som ligger i zon 1 närmast pumpbrunnen. Dock finns 
områden på motsatt sida om Enköpingsån för pumpbrunnen i zon 1 som ligger nära 
pumpbrunnen men inte uppvisar samma förändring i avsänkning vid en förändring i 
parametervärdet för K zon 1. Detta beror på att Enköpingsån fungerar som en barriär 
mot avsänkning eftersom möjligheten att fylla på med nytt vatten från ån är god. 
 
I scenario 7 sker istället de största förändringarna längs Enköpingsån i zon 1 med högre 
känslighet med ett minskat avstånd till pumpbrunnen. Detta p.g.a. att scenario 7 har en 
högre hydraulisk konduktivitet i zon 1 men en lägre genomsläpplighet av vatten i 
åsedimenten jämfört med scenario 3. Detta leder till en högre känslighet i Enköpingsåns 
närhet. 
 
För K zon 2 följer scenario 3 och 7 samma mönster med den högsta känsligheten runt 
pumpbrunnen och minskande värden när avståndet till pumpbrunnen ökar. Detta är det 
förväntade eftersom pumpbrunnen befinner sig i zon 2 och den hydrauliska 
konduktiviteten är den enskilt viktigaste parametern i akviferen för avsänknigen vid en 
pumpning. Även för K zon 2 fungerar Enköpingsån som en barriär mot förändringar i 
avsänkningen av samma anledning som ovan. Scenario 3 har även en betydligt mindre 
känslighetsutbredning jämfört med scenario 7. Detta p.g.a. att den hydrauliska 
konduktiviteten är betydligt lägre i scenario 3 vilket gör att påverkansradien från 
provpumpningen blir mindre. 
 
Magasinskoefficienten i zon 2 följer för scenario 7 det förväntade mönstret med 
avtagande känslighet med ett ökat avstånd till pumpbrunnen. Detta eftersom det är en 
betydelsfull parameter för avsänkningen och befinner sig i samma zon som 
pumpbrunnen. I scenario 3 skiljer sig mönstret med en förskjutning i känslighet bort 
från Enköpingsån. Även här beror detta på en hög genomsläpplighet av vatten från 
Enköpingsån vilket får de områden närmast pumpbrunnen att vara relativt okänsliga. 
 
För konduktansen i Eköpingsån uppvisar de två scenarierna två skilda mönster där 
scenario 3 har den högsta känsligheten vid Enköpingsåns kortaste avstånd till 
pumpbrunnen i zon 2 och en minskande känslighet radiellt från denna punkt. Scenario 7 
däremot har de högsta känsligheterna längs med Enköpingsån i zon 1 med de högsta 
värdena på det kortaste avståndet till pumpbrunnen. Skillnaderna uppstår p.g.a. 
skillnaderna i genomsläpplighet i åsedimenten och hydrauisk konduktivitet. Eftersom 
scenario 3 har hög konduktans och lägre hydraulisk konduktivitet i zon 2 blir 
känsligheten väldigt hög där Enköpingsån och zon 2 sammanfaller. För scenario 7 blir 
känsligheten högst i zon 1 då skillnaderna här är mindre mellan konduktans i 
Enköpingsån och hydralisk konduktivitet i zon 1. 
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7 DISKUSSION 
 

Huvudsyftet med detta arbete har varit att skatta grundvattenmagasinets parameterar i 
Enköpingsåsen genom att bygga upp en numerisk grundvattenmodell över området. För 
att skatta dessa parametrar kalibrerades modellen med s.k. automatiserad modellering. 
Parallellt med det skattades även grundvattenmagasinets parametrar genom den gängse 
metoden med en pumptestutvärdering. Detta för att kunna jämföra dessa två metoder 
och därigenom avgöra om resultaten blir liknande samt vilken information som kan 
erhållas om akviferen med de två metoderna.  
 
Vidare var syftet även att utföra en känslighetsanalys på den numeriska 
grundvattenmodellen för att försöka lokalisera var de största osäkerheterna i modellen 
fanns och därigenom kunna föreslå ytterligare undersökningar för att på ett bättre sätt 
kunna beskriva Enköpingsåsens hydrogeologiska förhållanden. 
 

7.1 PARAMETERSKATTNING I MODFLOW 
 

Vad som avgör hur bra en grundvattenmodell kan efterlikna verkligheten beror främst 
på kvaliteten på bakgrundsdata. I detta arbete har det funnits tillgång till ett omfattande 
arkiv av undersökningar inom området vilket innebär att arbetet förhoppningsvis har 
kommit nära verkligheten i sin modell över området. 
 
För att välja ut det bästa sceneriet i den numeriska grundvattenmodellen räcker det inte 
att jämföra det statistiskt genom att se till minsta kvadratsumman. Detta eftersom alla 
dels ligger relativt nära varandra i det bedömningskriteriet och dels fungerar modellerna 
i flera hänseenden helt annorlunda. T.ex. får vissa ett tillskott av vatten från 
Enköpingsån och andra inte. Flera modeller med vitt skild uppbyggnad kan få en lika 
bra passning till provpumpningskurvan. 
 
För att då kunna välja ut vilken modell som efterliknar verkligheten bäst måste även 
utseendet på den simulerade provpumpningskurvan, massbalansen i modellen och var 
modellen får sitt tillskott av vatten ifrån tas med i beräkningarna. Även antalet skattade 
parametrar är av betydelse eftersom om det varit möjligt att skatta tre parametrar vars 
korrelation inte är för hög (en parameter beror endast på värdet av den andra) kan det 
antas att det är möjligt att beskriva mer om grundvattenmagasinet jämfört vid en 
skattning av två parametrar.  
 
De scenarier i detta arbete som skattade tre parametrar var 3, 4, 5 och 7 varav 4 och 5 
var försök att skatta bl.a. K zon 1 vilket ledde till väldigt höga värden och ett extremt 
stort konfidensintervall vilket gör att man kan anta att detta inte ger en fullt rättvisande 
bild.  
 
Scenario 3 och 7 skiljer sig åt på flera punkter där scenario 3 får merparten av sitt 
tillskott på vatten från Enköpingsån och endast en mindre del från de randvärdena med 
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konstant trycknivå medan det motsatta gäller för scenario 7. Tittar man närmare på 
transporten av vatten över randvärdena med konstant trycknivå för scenario 3 fås ett 
tillskott av vatten norrifrån medan vatten lämnar akviferen längs sidorna och till 
Mälaren i söder. Scenario 7 får däremot ett bidrag av vatten både från norr och från de 
laterala delarna. Att akviferen inte får något betydande tillskott från de laterala delarna 
verkar högst otroligt eftersom det är stora områden som sluttar ner mot 
grundvattenmagasinet med kraftigt varierande tjocklek på lerlagren.  
 
Jämförs de simulerade provpumpningskurvorna för scenario 3 och 7 med de 
observerade värdena efterliknar scenario 7:s kurva bättre dessa värden eftersom det 
finns en del som verkar ha nått stationära förhållanden med en utplanande kurva. Båda 
dessa scenarier har ett inläckage av vatten vilket borde leda till en utplanande effekt 
under avsänkningsperioden. Detta är dock inte fallet för scenario 3 vilket skulle kunna 
bero på att den hydrauliska konduktiviteten är låg jämfört med magasinskoefficienten. 
Det leder till att vattnet inte hinner transporteras tillräckligt fort i akviferen för att uppnå 
det utplanande utseendet under avsänkningsdelen. 
 
Med detta sammantaget kan bedömningen göras att modellen i scenario 7 bäst 
efterliknar verkligheten. 
 
7.2 PARAMETERUTVÄRDERING MED AQTESOLV 
 

Vid utvärderingen av pumptestet från lasarettet som utfördes i AQTESOLV testades två 
modeller. En för en sluten akvifer och en för en läckande akvifer där modellen för en 
läckande akvifer som förväntat får en betydligt bättre passning till avsänkningskurvan. 
Eftersom huvuddelen av akviferen vid provpumpningsplatsen överlagras av ett relativt 
tätt lerlager är detta vad som kan förväntas.  
 
Två dataset prövades för en läckande akvifer, där den ena innehöll pumpfasen och 
återhämtningsfasen medan den andra endast innehöll pumpfasen.  
Dessa två passningar av dataset skiljer sig framförallt åt genom att scenario C som 
endast passas till pumpfasen får en större läckagefaktor. Därigenom kan den i större 
utsträckning efterlikna de stationära förhållandena som avsänkningen vid 
provpumpningen tycks ha nått med en avsänkningskurva som har planat ut.  
 
För att få rättvisande resultat är det optimalt att använda sig av så många observationer 
som möjligt vid utvärderingen. Dock fås i detta fall en bättre passning och ett utseende 
på avsänkningskurvan som mer efterliknar observationerna när endast avsänkningen 
används. Detta kan bero på flera olika saker och i detta fall är det viktigt att komma ihåg 
att provpumpningen utfördes för många år sedan och huvudsyftet med pumpningen inte 
var att utvärdera akviferen utan att hålla schaktet fritt från vatten under byggnationerna 
av lasarettet i Enköping vilket kan ha haft inverkan på noggrannheterna i mätningarna. 
T.ex. skulle en något felaktig tidpunkt för pumpstoppet kunna medföra att passningen 
för återhämtningen blir svår att efterlikna och detta skulle även få stort genomslag vid 
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beräkningarna eftersom precis efter pumpstoppet är återhämtningen som snabbast. Detta 
leder till en kraftig ökning av kvadratsumman vid dessa observationer.  
 
7.3 JÄMFÖRELSE AV DE TVÅ PARAMETERSKATTNINGSMETODERNA 
 

Om de båda parameterskattningsmetoderna jämförs med avseende på specifik 
magasinskoefficient överensstämmer värden bra där båda ligger inom samma 
storleksordning (1×10-3 - 3×10-3). Båda metoderna visar på ett betydande inläckage av 
vatten från omgivande områden. Dock skiljer sig värdena för hydraulisk konduktivitet 
åt där den för modellen i MODFLOW är en tiopotens högre. Detta kan bero på att i 
AQTESOLV antas en homogen mäktighet av akviferen medan i MODFLOW varierar 
mäktigheten på akviferen. För modellen i AQTESOLV har mäktigheten vid 
Munksundets vattentäkt använts vilken troligen är en överskattning av 
medelmäktigheten för akviferen. 
 
Största fördelen med att använda sig av MODFLOW eller liknande för att skatta 
parametrar i akviferen fås genom all tilläggsinformation som går att tillskansa sig när 
väl modellen är uppbyggd. Detta ger en ökad förståelse för hur de hydrogeologiska 
förutsättningarna ser ut och vidare hur modellen kan användas för andra ändamål än vad 
tanken var initialt som i detta arbete möjligheten att utföra en känslighetsanalys och 
därigenom få en fingervisning om vilka samt var lämpliga undersökningar kan utföras.  
 
Andra exempel på fördelen med att bygga upp en modell i MODFOW kan vara att vid 
en stor föroreningssituation ta reda på spridningsvägar och även metoder för att 
förhindra ytterligare spridning. Vid uppförandet av ny bebyggelse i området kan det ske 
en minskad infiltration av nederbörd till akviferen genom att viktiga 
infiltrationsområden görs täta. En grundvattenmodell skulle bättre kunna visa på sådana 
känsliga områden och därigenom kan bebyggelse planläggas så att detta förhindras och 
akviferen inte riskeras att förlora ett naturligt tillskott av vatten.  
 
Nackdelen med grundvattenmodellen i MODFLOW är naturligtvis en ökad tidsåtgång 
och därmed en högre kostnad. Även ett högre krav vad gäller tillgång på tillförlitlig 
bakgrundsdata för att kunna konstruera en god konceptuell modell finns vid byggandet 
av en modell i MODFLOW. Det krävs även en större hydrogeologisk kompetens för att 
upprätta grundvattenmodellen i MODFLOW då t.ex. randvärden måste ha dels rätt 
placering och dels rätt funktion för att ge en rättvisande bild av grundvattenmagasinet. 
 

7.4 KÄNSLIGHETSANALYS 
 

Gällande känslighet över tid följer de två scenarierna 3 och 7 varandra väl för K zon 2 
och Ss zon 2 medan skillnaderna ligger mellan K zon 1 och Cå. Ett högt 
känslighetsvärde visar hur avgörande den parametern är för det slutgiltiga resultatet i 
modellen vid en viss tidpunkt. Eftersom parametrarna K zon 1och Cå skiljer sig åt 
mellan de båda scenarierna med hänsyn till känslighet över tid bör fokus läggas på 
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dessa två parametrar för att ytterligare kunna förbättra modellen. För att bättre 
undersöka detta krävs bättre kännedom om var och hur stort läckaget är från 
omgivningen eftersom både K zon 1 och Cå kan ses som läckageparametrar.  
 
Där den rumsliga känsligheten är högst sker störst förändringar av modellresultatet vid 
en förändring av parametervärdet vilket visar på att det området har störst betydelse för 
det slutgiltiga modellresultatet. Detta kan då ge en fingervisning om var nya mätningar 
och undersökningar ska sättas in för att öka modellens noggrannhet.  
 
För modellerna i scenario 3 och 7 sammanfaller Enköpingsån ofta med den högsta 
känsligheten för parametrarna Cå och K zon 1. Framförallt i K zon 1 precis utanför 
grundvattenmagasinet återfinns de högsta känsligheterna. För att förbättra 
grundvattenmodellen med nya undersökningar skulle de med fördel kunna sättas in i 
detta område.  En undersökning skulle kunna vara att faktiskt försöka mäta sedimentens 
genomsläpplighet av vatten till akviferen. Alternativt indirekt göra denna mätning 
genom att mäta Enköpingsåns vattenstånd i ett antal punkter under ytterligare en 
provpumpning och även avsänkningen på motsatt sida om Enköpingsån. Detta för att 
klarlägga om Enköpingsån är en betydande källa av vatten till grundvattenmagasinet. 
 

8 SLUTSATSER 
 

De följande slutsatsernas kan sammanfattas från detta arbete. 
 

1. De skattade parametrarna i de två metoderna överensstämmer mellan varandra 
där skillnaderna kan förklaras av modellernas utformning. 

2. Känslighetsanalysen visar att fokus bör läggas på bättre kännedom om var 
läckaget av vatten till akviferen sker för att ytterligare förbättra modellen. 

3. MODFLOW ger stora fördelar om modellen behöver förbättras då en analys kan 
göras för att undersöka lämpliga nya test och lägen på dessa. 

4. Modellen i MODFLOW ger en bättre förståelse för grundvattenmagasinets 
fysikaliska egenskaper.  
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9.1.1 Kartmaterial 
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Grundvattentillgångar i Enköpings kommun, SGU serie An nr 31 Lokala 
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Höjdata, Enköpings kommuns primärkarta, ekvidistans 0,5 m. Enköping: Enköpings 
kommun. 
 
9.1.2 Hydrogeologiska undersökningar 
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